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BESTUURSVERSLAG 
 
Het jaar 2010 stond voornamelijk in het teken van de naderende fusie tussen de NPS, RVU en Teleac, van 
waaruit de nieuwe publieke omroep NTR is ontstaan. Op 30 december 2010 is de RVU met inbreng van 
alle rechten en plichten gefuseerd met de NPS, en op 31 december is vanuit de NPS de NTR afgesplitst. 
Na 30 december 2010 bestaat de RVU dan ook officieel niet meer. 
 
Het exploitatieresultaat is uitgekomen op een negatief resultaat van € 2.047,--. In 2010 is met 
toestemming van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de afroming van de maximale reserve voor 
media-aanbod (RMA) in 2009 ten bedrage van € 212.434,-- opnieuw ingezet.  
Het door de NPO vastgestelde maximum voor de reserve media-aanbod bedraagt voor de RVU in 2010 
€ 662.000,--. Dit is 10% van het ontvangen budget van de NPO.  
 
In 2010 zijn door de RVU veel kosten gemaakt voor de fusie met de NPS en Teleac. Tussen deze omroepen 
is afgesproken dat de RVU hiervan 8,6% voor haar rekening neemt. Deze kosten zijn in de exploitatie van 
2010 meegenomen.  
 
De gemiddelde directe programma kosten (dpk) TV per uur zijn ten opzichte van 2009 met 2% gedaald. 
De daling komt door het efficiënter produceren van de programma’s. 
 
  Kosten per uur Uren 
eigen productie/coproductie 
2010: € 79.842 39,4 
2009: € 81.808 33,0 
2008: € 79.334 43,0 
 
De gemiddelde directe programma kosten (dpk) Radio per uur zijn ten opzichte van 2010 met 8% 
gestegen. De reden van de stijging is de opstart van een nieuw programma. 
 
  Kosten per uur Uren 
2010: € 2.864 300,0 
2009: € 2.642 306,4 
2008: € 2.559 248,4 
 
Verder zijn in 2010 de directe programma kosten (dpk) van het overig media-aanbod (internet) met 30% 
gedaald. De reden van deze daling ligt in het feit dat er in voorgaande jaren veel kosten zijn gemaakt om 
de achterstand die er was met de bouw van websites voor de RVU programma’s in te lopen. In 2010 lag 
de nadruk van de gemaakte dpk kosten meer op onderhoud van de bestaande websites.  
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Richtlijnen goed bestuur en integriteit 
 
De Raad van Bestuur van NPO heeft richtlijnen opgesteld voor goed bestuur en integriteit.  

 
Het besturend en toezichthoudend orgaan  
De RVU heeft een Raad van Toezicht en een Bestuurder.  

 
Diversiteit personeelsbestand  
In alle functielagen moet het personeelsbestand evenwichtig zijn in relatie tot de 
bevolkingssamenstelling. De RVU wil met name het aantal allochtone medewerkers uitbreiden om 
a. een betere afspiegeling te bereiken en 
b. meer kennis van de diverse culturen in huis te halen. 
De RVU zal in het jaarverslag rapporteren over maatregelen die zij heeft genomen om dit te bevorderen, 
inclusief de resultaten. 

 
Belangenverstrengeling  
Leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en belangrijke, journalistieke functionarissen dienen 
beleggingen in of transacties met sectorgerelateerde ondernemingen te melden. Ze komen in een 
openbaar register. Medewerkers of hun partners mogen (behoudens ontheffing) geen financiële 
belangen hebben in ondernemingen en organisaties die een relatie hebben met de omroep. Toegestane 
belangen worden opgenomen in een register. 
 
Deze regels worden, voor zover het om medewerkers gaat, opgenomen in de arbeidscontracten. 
Genoemde meldingen zijn gedaan bij het directiesecretariaat van de RVU. De meldingen in het kader 
van belangenverstrengeling zijn opgenomen in het RVU-register Goed Bestuur. Dit register is 
gepubliceerd via de website. 

 
Nevenfuncties  
Medewerkers mogen geen nevenfuncties vervullen die strijdig zijn met het belang van de 
omroepinstelling. De nevenfuncties van topfunctionarissen en leden Raad van Toezicht worden 
(inclusief eventuele bezoldiging) openbaar gemaakt. De regeling nevenfuncties maakt al deel uit van de 
arbeidscontracten. De nevenfuncties van directeur/bestuurder en leden Raad van Toezicht zijn 
opgenomen in het RVU-register Goed Bestuur dat gepubliceerd is op de RVU-website. 

 
Geschenken  
Medewerkers mogen aan relaties geen geschenken geven waarvan de waarde boven de € 50,-- uitkomt. 
Gegeven geschenken moeten worden bijgehouden in een openbaar register. Medewerkers die 
geschenken ontvangen van boven de € 50,-- mogen deze alleen met toestemming van de leiding 
accepteren. Ook deze gekregen geschenken moeten worden opgenomen in een register. 
Geschenken uit het RVU-relatiegeschenkenpakket – de spreekwoordelijke fles wijn voor een gast of voor 
een relatie die afscheid neemt – worden niet op deze wijze geregistreerd. Het directiesecretariaat 
onderhoudt het geschenkenregister. 
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Uitgaven met bedrijfscreditcards  
De strekking van de richtlijn is om het gebruik ervan zo veel mogelijk te beperken en te reguleren. 
Bij de RVU wordt op beperkte schaal gewerkt met bedrijfscreditcards. Bedrijfscreditcards kunnen 
uitsluitend worden gebruikt: 
- Voor zakelijke uitgaven in het buitenland; 
- Voor binnenlandse uitgaven boven de € 250,-- indien normale facturering niet tot de 

mogelijkheden behoort; 
- Voor betalingen via Internet; 
- En in alle gevallen met toestemming van de leidinggevende. 

 
Gebruik voorzieningen van de omroep  
Medewerkers kunnen via een overeenkomst voor zakelijk gebruik apparatuur van de omroep in 
bruikleen of ter beschikking krijgen voor rekening van de omroep. 
Dit betekent in de praktijk dat er voor bruikleen van mobiele telefoons, computerapparatuur en 
andere apparatuur altijd een overeenkomst is tussen omroep en medewerker. 

 
Richtlijnen verslaglegging  
Er zijn regels voor de algemene verslaglegging, die over de bedrijfsvoering, de financiële verslaglegging, 
die over de doelstellingen en de realisatie daarvan en tot slot over frequentie en tijdstip 
van verslaglegging. Jaarlijks maakt de verslaglegging onderdeel uit van het jaarverslag. 

 
Cofinanciering  
Financiële bijdragen van derden dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd. Als de 
buitenproducent de bijdrage ontvangt, dient de omroep mee te tekenen.  
Cofinanciers worden op de aftiteling vermeld.  
In de jaarcijfers is een specificatie opgenomen. Deze vorm van financiering komt voor bij de RVU. 
Met name het meetekenen in een contract tussen buitenproducent en cofinancier is een belangrijk 
aandachtspunt. 

 
Redactionele onafhankelijkheid  
De onafhankelijkheid, ook ten opzichte van de cofinancier, dient te worden geregeld in een 
redactiestatuut. De RVU heeft een redactiestatuut, dat waar nodig wordt geactualiseerd. 

 
Klokkenluidersregeling  
Er is door de NPO-Raad van Bestuur een ‘regeling klokkenluider’ opgesteld. De RVU sluit zich daarbij 
aan. De regeling is te vinden op www.integriteitomroep.nl. 
 
Externe Bedrijfsvoeringverklaring 2010  
Bij de RVU educatieve omroep stichting wordt de omroepbrede gedragscode 'Richtlijnen en Regelingen 
Goed Bestuur en Integriteit' gehanteerd.  
Een van de onderdelen van deze gedragscode is dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverklaring wordt 
afgegeven door de leiding van de desbetreffende organisatie.  
De gehanteerde definitie van bedrijfsvoering is de volgende: 'de sturing en beheersing van de 
bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren'. 
Dit betreft de primaire processen en de faciliterende processen. Het Bestuur van de RVU heeft hiertoe 
twaalf controle-eisen vastgesteld waaraan voldaan dient te worden.  
  
  

http://www.integriteitomroep.nl
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Controle-eisen bedrijfsvoeringverklaring  
Onderstaande opsomming (niet limitatief) zijn de controle-eisen waaraan de RVU educatieve omroep 
stichting moet voldoen om een bedrijfsvoeringverklaring (de zgn. 'in control verklaring') 
te kunnen laten afgeven/tekenen.  
Achter de punten is, waar mogelijk, het controlemechanisme geplaatst, op basis waarvan het bestuur 
van de RVU kan vaststellen dat de leiding 'in control' is. 
 
• Voldoen aan de wet- en regelgeving jaarrekening/jaarverslag; toetsing door afdeling financiën 

(jaarrekening/jaarcijfers). 
 
• Voldoen aan de Mediawet; toetsing door financieel manager en door het Commissariaat voor 
 de Media. 
 
• Voldoen aan het Handboek Financiële Verantwoording; toetsing door afdeling financiën. 
 
• Voldoen aan de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit (CIPO); toetsing door 

directeur in samenspraak met financieel manager, mede op basis van een checklist. 
 
• Voldoen aan de Europese wetgeving (o.a. Europese Aanbesteding); op basis van 

procesbeschrijving (opgesteld op basis van regelgeving rond de aanbesteding) zijn directeur 
 en financieel manager betrokken bij deze trajecten. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij 
 de aanbestedende afdeling. Toetsing vindt achteraf plaats door financieel manager. 
 
• Voldoen aan de CAO voor het omroeppersoneel; de directeur is betrokken bij het tot stand 

komen van de CAO (gedelegeerd aan werkgeversafvaardiging NPO). De financieel manager toetst 
de doorvoering van de CAO, de salarisadministratie van ADP toetst dit eveneens. 

 
• Voldoen aan de interne bedrijfsregelingen (handboek personeel effectief 2009); bij het opstellen 

hiervan worden deze regelingen getoetst op de fiscale en sociale regelgeving hieromtrent 
(financieel manager, PZ en de salarisadministratie). Middels interne controle (financieel manager) 
wordt getoetst of deze regelingen worden nageleefd. 

 
• Begroting; basis voor de bedrijfsvoering voor de RVU. Deze wordt goedgekeurd door het bestuur. 
 
• Managementinformatie; op basis van de beschikbare informatie kunnen de directeur en het 

management besluiten nemen. 
 
• Voldoen aan de subsidievoorwaarden bijzondere projecten; de afdeling financiën wordt betrokken 

bij deze trajecten. Subsidievoorwaarden worden getoetst door financieel manager. 
 
• Voldoen aan specifieke regelgeving Commissariaat voor de Media; orgaan dat belast is met 

toezichthoudende activiteiten met betrekking tot de Mediawet.  
 
• Voldoen aan de processen (AO) en protocollen van de RVU; toetsing door middel van periodiek 

interne controle (financieel manager).  
 
Verklaring over bedrijfsvoering gedurende verslagjaar 
Op basis van de huidige inzichten is niet gebleken dat de bedrijfsvoering bij de RVU niet heeft 
gefunctioneerd.  
 
Hilversum, 12 april 2011 
 
 
B. Groenendijk                         J. Daalmeijer 
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1. INLEIDING 

 
1.1. Algemeen  
Krachtens het bepaalde in artikel 2.172 Mediawet 2008 is Titel 9 van het Tweede Boek van het Burgerlijk 
Wetboek onder andere van toepassing op de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke 
omroep, met dien verstande dat zij de winst- en verliesrekening vervangen door een 
exploitatierekening. Op deze rekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
Bepalingen over winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het 
exploitatiesaldo. 
In het kader van het bepaalde in artikel 2.172, derde lid van de Mediawet 2008 kunnen bij ministeriële 
regeling nadere regels worden gesteld over de inhoud en de inrichting van de jaarrekening/jaarcijfers. 
Deze zijn weergegeven in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, 
Wereldomroep en Ster 2009 (hierna: Handboek). Doel van de in dit Handboek bepaalde voorschriften 
en regels met betrekking tot de presentatie van de financiële verantwoording is het bereiken van een 
uniforme en vergelijkbare jaarverslaglegging inzake de financiële gegevens door de jaren heen alsmede 
tussen de verschillende omroepinstellingen. In 2009 is het nieuwe Handboek tot stand gekomen aan de 
hand waarvan deze jaarcijfers zijn opgesteld.  
 
Bijzonderheden in het kader van de mediawet  
Artikel 2.141 en 2.142 Mediawet 2008 
In de interne procedures en functiebeschrijvingen wordt waar van toepassing impliciet rekening gehouden 
met de mediawettelijke bepalingen. Meer specifieke regels met betrekking tot de artikelen 2.141 lid 1 en 
2.142 lid 1 van de mediawet zijn opgenomen in de procuratieregeling. 
 
Artikel 3.21 Mediawet 2008. Bestedingen aan onafhankelijke producties 
Aan uitbesteding voor onafhankelijke producties is in 2010 € 1.795.000,-- besteed. In de mediawet 2008 
is gesteld dat er minimaal 10% van het ontvangen budget moet worden uitbesteed aan onafhankelijke 
producties. 

 
1.2. Grondslagen 
 
Algemeen  
Alle bedragen vermeld in deze jaarcijfers zijn in euro’s. 
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
De kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten, onder aftrek van 
afschrijvingen en ontvangen subsidies, waarbij alleen de aanschaffingen boven € 2.500,-- zijn geactiveerd. 
 
In de Inleiding onder punt 1.1. is aangegeven dat de jaarcijfers zijn opgesteld op basis van nadere 
Richtlijnen zoals vastgelegd in de Mediawet. Deze nadere Richtlijnen zijn uitgewerkt in het Handboek, 
dat voor alle publieke omroepen verplicht is gesteld. Op basis van dit Handboek is de 
waarderingsgrondslag voor bedrijfsgebouwen historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen 
in een termijn van 40 jaar op basis van, tot en met 2009, de annuïtaire methode. Vanaf 2010 wordt 
afgeschreven op basis van de lineaire methode. 
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Voorraden  
Het onderhanden werk en gereed product zijn gewaardeerd op grond van de direct aan de productie van 
het programma toerekenbare kosten, vermeerderd met de salariskosten van het personeel in vaste 
dienst dat bij de productie van het programma betrokken is. De waarde van de voorraden is exclusief 
toerekening van de directe niet direct toerekenbare kosten (dndt). De van derden ontvangen bijdragen 
aan een programma zijn in mindering gebracht op de kosten.  
 
Programma’s waarvan zeker is dat ze niet worden uitgezonden, worden tot nihil afgewaardeerd. 
Herhalingsuitzendingen van eigen producties worden gewaardeerd op de balans indien op het moment 
van eerste uitzending schriftelijk is vastgelegd dat een programma daadwerkelijk herhaald zal worden.  
Aangekochte producties, waarbij op basis van contractuele afspraken is betaald voor het recht op 
herhaling van een programma, worden op balansdatum gewaardeerd tegen het bedrag dat is betaald 
voor dit recht. 

 
Pensioenen  
De (vroeg)pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting Bedrijfstak-pensioenfonds 
voor de Media PNO. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de 
exploitatierekening verantwoord. De nog te betalen dan wel terug te ontvangen bijdragen worden 
opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. 
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1.3. Zenduren 

 
De verdeling van de uitgezonden programma’s is als volgt: 
 
 2010  2009  

Televisie zenduren     

Eerste uitzending     

- eigen producties 39,4  33,0  

- aankopen 2,5  6,3  

 41,9  39,3  

Herhalingen     

- eigen producties 42,7  54,3  

- aankopen 3,2  0  

 45,9  54,3  

Totaal zenduren televisie 87,8  93,6  

     

Radio zenduren     

Eerste uitzending    

- radio 1 50,6 55,1  

- radio 5 (747 AM) 249,4 251,3  

 300,0 306,4  

Herhalingen     

- radio 1 0 0  

- radio 5 (747 AM) 0 0  

 0 0  

Totaal zenduren radio 300,0 306,4  
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2. BALANS 
 31 december 2010  31 december 2009 

ACTIVA         

         

Vaste activa         

Materiële vaste activa         

bedrijfsgebouwen en terreinen 2.114.660   2.171.393   

inventaris en inrichting 46.654   62.586   

andere vaste bedrijfsmiddelen 21.668   72.215   

   2.182.982   2.306.194  

        

Vlottende activa        

Voorraden         

onderhanden werk en gereed product 
m.b.t. media-aanbod   605.639   655.930 

 

        

Vorderingen         

overige vorderingen 134.825  42.639   

belastingen b.t.w. 187.688  144.910   

   322.513   187.549  

        

Liquide middelen   5.180   3.795  

   3.116.314   3.153.468  

PASSIVA         

         

Eigen vermogen         

reserve voor media-aanbod   641.953   644.000  

         

Voorzieningen         

Overige   165.817   154.634  

         

Langlopende schulden         

schulden aan kredietinstellingen   353.767   426.371  

         

Kortlopende schulden         

schulden aan kredietinstellingen 655.534   821.038   

schulden aan leveranciers 735.737   329.666   

belastingen en premies soc. 
verzekeringen 114.984   128.623  

 

overige schulden 448.522   649.136   

   1.954.777   1.928.463  

   3.116.314   3.153.468  
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3. EXPLOITATIEREKENING volgens de categoriale indeling 
 
 2010 2009 
BATEN     
Media-aanbod 6.976.412  6.885.013  
Opbrengst overige nevenactiviteiten 22.736  20.115  
Overige bedrijfsopbrengsten 0  0  
Som der bedrijfsopbrengsten  6.999.148  6.905.128 

LASTEN     
Lonen en salarissen 1.790.321  1.999.744  
Sociale lasten 492.019  480.144  
Afschrijvingen  124.457  109.872  
Directe productiekosten 3.388.728  3.200.244  
Overige bedrijfslasten 1.171.941  844.599  
Som der bedrijfslasten  6.967.466  6.634.603 
Rentelasten en soortgelijke kosten  33.729  46.902 
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening  -2.047  223.623 
Over te dragen reserve media-aanbod  0  212.434 

Exploitatiesaldo  -2.047  11.189 
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4. KASSTROOMOVERZICHT 
 
1. Kasstroom uit operationele activiteiten 2010  2009 
exploitatieresultaat media-aanbod -24.783  -8.926 
exploitatieresultaat nevenactiviteiten 22.736  20.115 
afschrijvingen vaste activa 124.457  109.872 
mutatie voorzieningen 11.183  -37.970 
bruto kasstroom uit operationele activiteiten 133.593  83.091 
    
mutatie voorraden 50.291  -266.079 
mutatie vorderingen -134.964  216.065 
mutatie kortlopende schulden 26.314  80.320 
netto kasstroom uit operationele activiteiten 75.234  113.397 
    
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
investeringen in materiële vaste activa -1.245  -51.908 
desinvesteringen in materiële vaste activa 0  11.237 
kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.245  -40.671 
    
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
aflossing van langlopende schulden -72.604  -72.605 

kasstroom uit financieringsactiviteiten -72.604  -72.605 
    
Mutatie liquide middelen 1.385  121 
       
    
liquide middelen einde boekjaar 5.180  3.795 
liquide middelen begin boekjaar 3.795  3.674 
Mutatie liquide middelen 1.385  121 
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5.     TOELICHTINGEN 
 
5.1. Toelichting op de balans 

 
ACTIVA 
Materiële vaste activa    
De volgende afschrijvingsnormen zijn gehanteerd: 
- terrein : geen afschrijving. 
- gebouw : lineair in 40 jaar. 
- automatisering : jaarlijks 25% van de historische kosten. 
- techn. apparatuur :  jaarlijks 20% van de historische kosten. 
- inventaris : jaarlijks 20% van de historische kosten. 
 

  

bedrijfs-
gebouwen 

en 
terreinen 

inventaris en 
inrichting 

andere vaste 
bedrijfs-
middelen TOTAAL 

boekwaarde 31-12-2009 2.171.393 62.586 72.215 2.306.194 

investeringen 2010 0 299 946 1.245 

afschrijvingen 2010 -56.733 -16.231 -51.493 -124.457 

boekwaarde 31-12-2010 2.114.660 46.654 21.668 2.182.982 

          

aankoopwaarde per 31-12-2010 2.383.386 182.014 877.952 3.443.352 

cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2010 -268.726 -135.360 -856.283       -1.260.370 

boekwaarde 31-12-2010 2.114.660 46.654 21.668 2.182.982 
 
Vanaf 2010 wordt het bedrijfspand lineair afgeschreven. Tot en met 2009 werd het bedrijfspand 
annuïtair afgeschreven. De extra afschrijving door deze wijziging bedroeg in 2010 € 31.038,--. 
Omdat de aanpassing van de nieuwe afschrijvingsmethode alleen prospectief mag worden verwerkt 
heeft dit geen consequenties voor voorgaande jaren. 
 
De WOZ-waarde per 1 januari 2011 bedraagt € 1.642.000. Er wordt geen rekening gehouden met een 
eventueel lagere marktwaarde van het bedrijfspand. Als gevolg van de fusie met NPS is het bedrijfsgebouw 
en de grond per 30 december 2010 ingebracht in de NPS. De activa is vervolgens ingebracht in de NTR per 
1 januari 2011. Na renovatie zal het pand opnieuw getaxeerd worden. Indien de getaxeerde waarde 
eventueel lager is, zal de afwaardering worden verwerkt in de jaarrekening 2011 van de NTR.  
 
Voorraden 
De post onderhanden werk en gereed product m.b.t. media-aanbod betreft vier programma’s die in 2011 
worden uitgezonden. Er zijn geen programma’s afgewaardeerd en er zijn geen herhalingen gewaardeerd.   
  
 2010  2009 

Beginstand 655.930  389.851 

Uitgezonden 655.930  389.851 

afwaarderingen 0  0 

Toevoegingen 605.639  655.930 

bijdragen CoBo- en Mediafonds en overige derden 0  0 

Eindstand 605.639  655.930 
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Vorderingen 
 2010  2009 

omzetbelasting 187.688  144.910 

omroepen 6.932  865 

Teleac / NPS 54.028  0 

Mediafonds 41.700  0 

overig 32.165  41.774 

 322.513  187.549 

 
Het saldo van de omroepen is gestegen t.o.v. 2009 vanwege de doorberekening van fusiekosten aan de 
NPS en Teleac.  

 
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn alle vrij opneembaar. 

 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen  
Reserve voor media-aanbod  2010 

stand per 1 januari  644.000 

exploitatieresultaat  -2.047 

stand per 31 december  641.953 
 
 
Voorzieningen  
De post voorzieningen is als volgt samengesteld: 
 2010  2009 

voorziening onderhoud huisvesting 0  11.759 

voorziening jubileumuitkeringen 22.309  22.029 

voorziening art. 44 Pensioenregl. PNO werkzaam 134.508  115.846 

voorziening loopbaantrajecten 9.000  5.000 

 165.817  154.634 

 
De voorziening onderhoud huisvesting is als volgt: 
 2010  

stand per 1 januari 11.759  

dotatie t.l.v. het resultaat 0  

onttrekkingen 11.759  

stand per 31 december 0  

 

De voorziening jubileumuitkeringen is als volgt: 
 2010  

stand per 1 januari 22.029  

dotatie t.l.v. het resultaat 2.252  

vrijval 1.972  

stand per 31 december 22.309  
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De voorziening artikel 44 Pensioenreglement I PNO werkzaam is gevormd om medewerkers, die in 
de zogenaamde overgangsregeling vallen (medewerkers die op 1 januari 1997 in dienst waren van een 
publieke omroep en dat nu nog zijn) te compenseren voor pensioenaanspraken die zouden worden 
opgebouwd tussen het 60ste en 65ste levensjaar. Deze voorziening is in 2010 gemuteerd als gevolg van 
mutaties in de rekenrente en mutaties in het personeelsbestand. Er zijn nog geen betalingen verricht. 
 
De voorziening artikel 44 PNO werkzaam is als volgt: 
 2010  

stand per 1 januari 115.846  

dotatie t.l.v. het resultaat 21.395  

vrijval 2.733  

stand per 31 december 134.508  

 
De voorziening loopbaantrajecten is als volgt: 
 2010  

stand per 1 januari 5.000  

dotatie t.l.v. het resultaat 4.000  

onttrekkingen 0  

stand per 31 december 9.000  
 
Langlopende schulden  
Dit betreft een tweetal leningen, afgesloten bij de ING bank, ter financiering van het RVU paviljoen, 
waarvoor als zekerheid een eerste bankhypotheek is verstrekt ad € 2.269.000,-- op genoemd pand. 
Deze leningen zijn beide in 1997 afgesloten voor een bedrag ad € 907.560,-- met een looptijd van 
25 jaar. Conform contract wordt er vanaf april 1998 € 9.075,-- per lening per kwartaal afgelost. 
De rente op de eerste lening bedraagt tot 1 december 2012 5,36% (restant schuld € 163.183,---).  
De rente op de tweede lening bedraagt tot 1 december 2012 5,36% (restant schuld € 263.183,--). 
Van de per 31 december 2010 langlopende schuld ad € 426.366,-- heeft € 81.674,-- een looptijd langer 
dan 5 jaar; € 72.600,-- heeft een looptijd korter dan één jaar. Dit kortlopende deel wordt 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 
 
Kortlopende schulden  
 2010  2009 

bank 655.534  821.038 

crediteuren 229.523  314.941 

omroepen 389.257  241.703 

St. Bedrijfstak Pensioenfonds (PNO) 8.795  7.456 

Teleac / Educom/ NPS 116.957  7.269 

accountants- en advieskosten 15.000  28.530 

belastingen en premies sociale verzekeringen 114.984  128.623 

kortlopend deel van de langlopende schulden 72.600  72.600 

niet opgenomen vakantiedagen 71.253  118.014 

diverse vooruit ontvangen en te betalen posten 280.874  188.289 

 1.954.777  1.928.463 

 
In het saldo omroepen is begrepen een in 2011 te verrekenen voorschot van de NPO ten bedrage van 

€ 375.000,--. De toename van de te betalen posten heeft te maken met een groter bedrag aan 

reserveringen t.o.v. 2009 van nog te ontvangen facturen voor de programma’s 2010 en kosten van de 

geplande fusie. De stijging van de schuld aan Teleac / Educom/ NPS komt door nog te betalen facturen 

inzake de fusie. Het saldo niet opgenomen vakantiedagen is afgenomen omdat er in 2010 vakantiedagen 

aan het personeel zijn uitbetaald. 
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Verplichtingen uit hoofde van bedrijfsvoering  
In het kader van de bedrijfsvoering waren per 31 december 2010 verplichtingen aangegaan voor de 
productie van programma’s voor een bedrag van € 1.296.000,--. 
 
Niet uit de balans blijkende rechten 
De Minister van OCW heeft in de mediabegroting een bedrag van € 3,5 miljoen gereserveerd om de 
kosten van de fusie tussen NPS, Teleac en RVU te vergoeden. Aangezien de specifieke voorwaarden 
rondom het toekennen van de hoogte van deze vergoeding nog niet nader zijn uitgewerkt en er ten 
tijde van het opstellen van de jaarcijfers ook nog geen beschikking van het ministerie is ontvangen, is 
ultimo 2010 onvoldoende informatie ter beschikking om de omvang van de mogelijke vergoeding 
betrouwbaar te bepalen. Derhalve is het opnemen van de mogelijke vergoeding in 2010 achterwege 
gelaten. In 2011 zal de vergoeding naar verwachting definitief worden vastgesteld, waarbij ook de 
fusiekosten die reeds in 2009 en 2010 in de jaarrekening/jaarcijfers zijn verantwoord voor vergoeding 
in aanmerking kunnen komen. 
 

 
 
5.2. Toelichting op de exploitatierekening 

 
BATEN 
 
Media-aanbod 
 2010  2009 

vergoedingen OCW/RvB 6.606.641  6.495.178 

Kabelgelden 18.875  12.386 

bijdragen Mediafonds 90.700  19.526 
bijdragen overige derden 47.762 

 
 313.273 

overheveling programmering voorgaand boekjaar 212.434 
 
 44.650 

 6.976.412  6.885.013 
 
 
De bijdragen overige derden is als volgt gespecificeerd: 
 
Naam organisatie Titel Medium  

Universiteit van Leiden Wisebits TV 25.500 

Veteranenfonds In de familie / oorlog TV 7.462 

St. Doen Club Lokaal OMA 14.800 

    

   47.762 

Opbrengst overige nevenactiviteiten 
Dit betreft opbrengsten inzake verkochte beeldfragmenten en royalties. 
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LASTEN 
 
Lonen en salarissen 
 2010  2009 

salarissen CAO personeel 1.535.409  1.771.526 

vakantiegeld CAO personeel 121.026  122.717 

decemberuitkering CAO personeel 98.109  99.738 

doorberekende salarissen -18.152  -18.152 

compensatieregeling inzake pensioen -8.561  -24.784 

dotatie voorz. openstaande vakantiedagen 23.212             20.874 

reiskosten woon-/werkverkeer 38.998  34.952 

jubileumuitkeringen 280  -7.127 

 1.790.321  1.999.744 
 
De afname van de uitbetaalde salarissen CAO personeel in 2010 heeft te maken met minder personeel 
en minder uitbetaalde afkoopsommen. 
 
 

Sociale lasten 
 2010  2009 

pensioenlasten 240.123  220.965 

werkg.aandeel ZVW/WW/WAO 153.593  162.069 

bijdrage werkg. ziektekostenverz. 98.303  97.110 

 492.019  480.144 
 
 
Afschrijvingen  
Deze post is reeds toegelicht in hoofdstuk 5.1 Toelichting op de balans.  
 
Directe productiekosten 
 2010  2009 

Technische productiekosten R/TV    
ENG/EFP materiaal 129.142  38.881 

faciliteiten 370.366  318.771 

verbindingen 3.394  3.555 

huur van locaties 30.621  37.191 

Overige productiekosten R/TV    
honorering freelancers 757.794    725.490 

uitzendrechten 18.219  53.798 

overige programmakosten 2.079.192  2.022.558 

 3.388.728  3.200.244 

 
 



RVU educatieve omroep  18 

Overige bedrijfslasten 
 2010  2009 

overige kosten CAO personeel 98.191  79.924 

uitbesteed werk aan bedrijven 343.966  306.193 

overige aan afdelingen gerelateerde alg. kosten 512.851  250.253 

promotiekosten/in- en externe betrekkingen 128.183  119.181 

Huisvestingskosten    
huur parkeren 8.645  8.772 

belastingen 4.932  4.973 

verzekeringen 10.975  1.586 

onderhoudskosten 12.272  27.922 

onderhoudscontracten 27.565  25.139 

gas, licht en water 23.164  16.649 

onderhoud tuinen 1.197  4.007 

 1.171.941  844.599 

 
De kosten van de overige aan afdelingen gerelateerde algemene kosten zijn gestegen omdat in 2010 
meer afkoopsommen voor de eigen reorganisatie zijn uitbetaald dan in 2009. Tevens zijn in 2010 de 
kosten van het aandeel van de RVU in de geplande fusie hierop geboekt. 
De kosten van uitbesteed werk zijn gestegen omdat door de werkzaamheden voor de fusie meer gebruik 
is gemaakt van externe medewerkers. 
De overige kosten CAO personeel zijn gestegen vanwege de kosten van personeelsactiviteiten in 
verband met de geplande fusie. 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten  
Dit betreft met name de rentelasten van het middellange krediet. De post is afgenomen doordat het 
rente % in 2010 verder is gedaald.  

 
Over te dragen reserve media-aanbod  
 2010  2009 

afroming reserve tot de norm van 10% 0  -212.434 

 0  -212.434 
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5.3. Informatie over Bestuur en Raad van Toezicht  
 
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de RVU educatieve omroep stichting 
(vacatiegelden) bedraagt € 13.936,--. Het aan het Bestuur uitbetaalde salaris bedraagt €  152.420,--. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht (tot fusiedatum): 
F.H.G. de Grave, voorzitter 
H. Maassen van den Brink, vice-voorzitter 
R.W.H.G. Schouten 
M.S. Negenman 
R. van Es 
 
Bestuur (tot fusiedatum): 
B. Groenendijk 
 
 
5.4  Informatie inzake WOPT 
 
In het kader van de WOPT zijn er geen mededelingen te doen, aangezien de vergoedingen gedaan door 
de RVU aan haar personeels- en bestuursleden onder het normbedrag blijven. 
 
 
5.5  Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Op 30 december 2010 is de RVU met inbreng van alle rechten en plichten gefuseerd met de 
NPS, en op 31 december is vanuit de NPS de NTR afgesplitst. Na 30 december 2010 bestaat de 
RVU dan ook officieel niet meer. 
 
 
Hilversum, 12 april 2011 
 
 
De heer mr. L.J. Verhulst 
Voorzitter Raad van Toezicht NPS 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Afgegeven ten behoeve van het Commissariaat voor de Media 
 
Aan: Bestuur van Nederlandse Programma Stichting (voorheen RVU educatieve omroep 
stichting) 
 
Verklaring betreffende de jaarcijfers 
 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarcijfers 2010 van RVU educatieve omroep stichting 
te Hilversum gecontroleerd. Deze jaarcijfers bestaan uit de balans per 31 december 2010, het 
kasstroomoverzicht 2010 en de exploitatierekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarcijfers die het 
vermogen en resultaat getrouw dienen weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
bestuurs- en jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling financiële verantwoording 
landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarcijfers verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te 
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarcijfers en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarcijfers op basis van onze 
controle, als bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht , waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen, 
Wereldomroep en Ster van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-
instellingen, Wereldomroep en Ster 2009. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarcijfers geen afwijkingen van materieel belang 
bevatten.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarcijfers. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarcijfers een afwijking van materieel belang bevatten als 
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant 
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarcijfers en 
voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende wet- en 
regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van het interne beheersing van de entiteit. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de 
redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarcijfers. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel geven de jaarcijfers een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van RVU educatieve omroep stichting per 31 december 2010 en van het 
resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling financiële verantwoording landelijke 
publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster. 
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarcijfers verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat 
deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol landelijke publieke media-
instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling financiële verantwoording landelijke 
publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster. 
 
Benadrukking van een onzekerheid in de jaarcijfers  
Wij vestigen de aandacht op punt 1.2 van de inleiding op de jaarcijfers en op punt 5.1 onder de 
materiële vaste activa van de toelichting op de jaarcijfers, waarin een nadere uitleg omtrent de 
waarderingsgrondslagen van het bedrijfspand is opgenomen en waarin wordt gewezen op de 
mogelijk lagere marktwaarde van het bedrijfspand. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons 
oordeel. 
 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder 
b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarcijfers zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
 
Amsterdam, 12 april 2011 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. A. de Bie RA 
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EXPLOITATIEREKENING volgens de functionele indeling 
 

 
  

Baten radio televisie
overig 
media 

aanbod
totaal radio televisie

overig 
media 

aanbod
totaal

Vergoeding van OCW/ RvB
vergoeding OCW ex 2.149 t/m 2.153 MW 20081.275.957 4.696.759 582.148 6.554.864 1.635.343 4.595.275 264.560 6.495.178
overige wettelijke bijdragen 0 264.211 18875 283.086 44.650 12386 57.036

Eigen bijdragen programma's
Programmagebonden
- bijdragen Mediafonds 37.700 0 53.000 90.700 0 0 19.526 19.526
- bijdragen overige derden 0 32.962 14.800 47.762 0 199.273 114.000 313.273

Niet programmagebonden
- netto resultaat uit vermogen 0 0 0 0 0 0 0 0
- netto resultaat overige nevenactiviteiten 0 0 22.736 22.736 0 0 20.115 20.115

1.313.657 4.993.932 691.559 6.999.148 1.635.343 4.839.198 430.587 6.905.128

Lasten
Directe kosten
personele kosten
- eigen medewerkers 707.616 752.726 528.868 1.989.210 676.908 819.505 611.478 2.107.891
- overige medewerkers 244.246 662.630 113.392 1.020.268 243.635 677.783 64.480 985.898
facilitaire kosten 27.684 302.908 330.592 18.607 255.184 2.065 275.856
overige programmakosten 188.837 2.203.686 240.290 2.632.813 173.102 1.945.579 370.249 2.488.930

1.168.383 3.921.950 882.550 5.972.883 1.112.252 3.698.051 1.048.272 5.858.575

Bruto saldo 145.274 1.071.982 -190.991 1.026.265 523.091 1.141.147 -617.685 1.046.553

Indirecte kosten
personele kosten
- eigen medewerkers 85.352 133.308 78.286 296.946 90.713 194.717 86.567 371.997
- overige medewerkers 82.964 129.579 79.173 291.716 47.872 74.770 45.685 168.327
overige algemene kosten 125.715 196.574 117.361 439.650 80.373 125.533 76.700 282.606

294.031 459.461 274.820 1.028.312 218.958 395.020 208.952 822.930

Netto saldo uit gewone 
bedijfsuitoefening -148.757 612.521 -465.811 -2.047 304.133 746.127 -826.637 223.623

Over te dragen reserve media-aanbod 0 0 0 0 0 212.434 0 212.434

Exploitatiesaldo -148.757 612.521 -465.811 -2.047 304.133 533.693 -826.637 11.189

uitzenduren 300,0       87,8 306,4      93,6

2010 2009
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EXPLOITATIEREKENING NEVENACTIVITEITEN 
(model VII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2010 2009

Baten
Opbrengst per categorie
verkoop beeldfragmenten/uitzendrechten 28.780 25.372

28.780 25.372

Lasten
Directe kosten
personele kosten
- eigen medewerkers 0 0
- overige medewerkers 0 0
overige productiekosten 0 0

0 0

Bruto resultaat 28.780 25.372

Indirecte kosten
personele kosten
- eigen medewerkers 3.166 2.890
- overige medewerkers 0 0
overige algemene kosten 2.878 2.367

6.044 5.257

Netto saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 22.736 20.115

Exploitatiesaldo 22.736 20.115
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SPONSORBIJDRAGEN EN BIJDRAGEN VAN DERDEN 
(model VIII) 
 
 

 
 
 
  

Titel Media 
Aanbod

Aantal 
afl. Naam organisatie

Totale 
bijdrage

Comm. 
sponsoring

COBO 
fonds Mediafonds

Overige 
derden

Internet algemeen 0 Stichting Doen 14.800 0 0 0 14.800
In de Familie 1 Veteranenfonds 7.462 0 0 0 7.462
Wisebits 0 Universiteit van Leiden 25.500 0 0 0 25.500
Totaal bijdragen derden 47.762 0 0 0 47.762

Media me 0 Mediafonds 53.000 0 0 53.000 0
Hoorspel 0 Mediafonds 37.700 0 0 37.700 0
Totaal Mediafonds 90.700 0 0 90.700 0
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FTE OVERZICHT 
 
 

 
 
 
 
 
  

2010 2009

media- 
aanbod

neven- 
activiteiten totaal

media- 
aanbod

neven- 
activiteiten totaal

FTE ultimo boekjaar
eigen medewerkers direct 27,3 0 27,3 28,8 0 28,8       
eigen medewerkers indirect 3,0 0 3,0 3,5 0 3,5         
totaal 30,3 0 30,3 32,3 0 32,3       

FTE gemiddeld
eigen medewerkers direct 29,5 0 29,5 29,4 0 29,4       
eigen medewerkers indirect 3,1 0 3,1 2,9 0 2,9         
totaal 32,6 0 32,6 32,3 0 32,3       
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Additionele toelichting 
 

Toelichting op de balans  
De toelichting op de balans is opgenomen als onderdeel van de toelichting op de jaarcijfers. 
 

Toelichting op de functionele exploitatierekening 
 
Het overig media-aanbod heeft uitsluitend betrekking op internet, met uitzondering van het netto 
resultaat overige nevenactiviteiten ad € 22.736,--. Dit betreft verkochte uitzendrechten en 
beeldfragmenten. Zie ook Model VII. 
 
 
BATEN 
 
Eigen bijdragen programma’s (programmagebonden)  
De eigen bijdragen programma’s hebben betrekking op zowel radio, televisie als internet. 
Zie ook Model VIII. 
 
 
LASTEN 
 
Ten opzichte van 2009 zijn de totale directe kosten van alle platforms met 2% gestegen. 
In 2010 zijn de directe kosten uitgekomen op € 5.972.883,-- t.o.v. € 5.858.575,-- in 2009. 
Tussen de platforms onderling zijn wel verschillen t.o.v. 2009 zichtbaar. De stijging van de 
programmakosten heeft bij televisie te maken met meer eerste uitzendingen vergeleken met 2009. 
 
De daling van de programmakosten bij overig media-aanbod komt doordat er minder nieuwe internet 
sites zijn gebouwd in vergelijking met 2009. 

 
Overige programmakosten 

 
   2010     2009   

  radio  televisie 

overig 
media- 
aanbod  totaal  radio  televisie 

overig 
media- 
aanbod  totaal 

uitzendrechten 0 18.219 0 18.219 0 53.798 0 53.798 

alg. kosten overige medewerkers 0 0 0 0 0 0 0 0 

overige programmakosten 188.837 2.185.467 240.290 2.614.594 173.102 1.891.781 370.249 2.435.132 

 188.837 2.203.866 240.290 2.632.813 173.102 1.945.579 370.249 2.488.930 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Afgegeven ten behoeve van het Commissariaat voor de Media  
 
Aan: Bestuur van Nederlandse Programma Stichting (voorheen RVU educatieve omroep 
stichting) 
 
Verklaring betreffende de Additionele informatie 
 
Wij hebben de Additionele informatie bij de jaarcijfers 2010 van RVU educatieve omroep 
stichting te Hilversum gecontroleerd, bestaande uit de volgende overzichten: 
• de aanvullende toelichting bij de balans, 
• de exploitatierekening media-instelling volgens de functionele indeling met aanvullende toelichting, 
• de sponsorbijdragen en bijdragen van derden, 
• de nevenactiviteiten. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de Additionele 
informatie bij de jaarcijfers die de daarin opgenomen informatie volledig en juist dient weer te 
geven, in overeenstemming met de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke 
media-instellingen, Wereldomroep en Ster. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de Additionele 
informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de Additionele informatie op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht , waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol 
landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling financiële 
verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009. Dit vereist 
dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Additionele 
informatie geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de Additionele informatie. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met 
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de Additionele informatie een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-
inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van de Additionele informatie en voor het volledig en juist weergeven van de 
Additionele informatie bij de jaarcijfers, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van het interne beheersing van de 
entiteit. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel is de financiële informatie in de Additionele informatie bij de jaarcijfers 2010 
in alle van materieel belang zijnde aspecten volledig en juist weergegeven in overeenstemming 
met de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, 
Wereldomroep en Ster. 
 
Voorts zijn wij van oordeel dat: 
• De financiële informatie in de Additionele informatie verenigbaar is met de financiële 

informatie die in de (gepubliceerde) jaarcijfers is opgenomen; 
• De toedeling van de kosten naar radio- en televisieprogramma’s , de verzorging van overig 

media-aanbod en nevenactiviteiten naar categorie (direct-indirect) in overeenstemming is 
met de grondslagen zoals vermeld in de Regeling financiële verantwoording landelijke 
publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009. 

 
Amsterdam, 12 april 2011 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. A. de Bie RA 
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Management letter 
 
Door Ernst & Young Accountants is ten behoeve van het Bestuur en de Raad van Toezicht 
van de RVU educatieve omroep stichting een managementletter opgesteld. Belanghebbenden kunnen 
een exemplaar van deze managementletter opvragen bij de RVU educatieve omroep stichting. 
 


