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Voorwoord
Op het moment van schrijven van dit voorwoord wachten we in Hilversum vol spanning
op ‘de brief van de minister’. We weten nog niet op welk budget de NPO voor 2020 kan
rekenen, maar met name de visie op de nieuwe concessieperiode, die ingaat vanaf 2021
houdt de gemoederen bezig.
Wat we in elk geval wel weten is dat het belang van de publieke omroep onverminderd
groot is, zo niet steeds groter wordt. Met het geven van informatie vanuit verschillende invalshoeken, het binden van de samenleving via de culturele programmering en
het openen van het venster op de rest van de wereld, heeft de publieke omroep een
belangrijke functie. De NTR met haar wettelijke taak heeft in dit krachtenveld een centrale positie. Onze programmering vormt, samen met die van de NOS, een basis waarop
de ledenomroepen aanvulling en inkleuring geven met programmering die zijn wortels
heeft in de verbinding met een maatschappelijke achterban.
Onze programma’s worden goed bekeken en hoog gewaardeerd. Daar mogen we trots
op zijn, ook omdat we dit prachtige programmapakket, naar internationale maatstaven
heel goedkoop produceren.
Dat betekent niet dat we er al zijn. Er zijn nog altijd groepen die zich slecht gehoord
voelen en zich niet herkennen in onze programma’s, jongeren weten de weg naar de
publieke omroep moeilijk te vinden, er is nog veel te winnen op het gebied van nieuwe
digitale mogelijkheden.
Er is nog genoeg te doen. Wat we daarvoor nodig hebben is een stabiele financiering
vanuit Den Haag, ofwel rust en de zekerheid, een voorwaarde om ons op meerdere vlakken verder te kunnen ontwikkelen en nog meer te professionaliseren.
Als die toezegging straks in de brief van de minister staat te lezen, zullen wij met nog
meer energie en enthousiasme doorgaan met het maken van het onmisbare NTR-aandeel in het aanbod van onze mooie, unieke en sterke publieke omroep.
Willemijn Francissen
Waarnemend algemeen directeur
Knoop Gala
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DIRECTIE

POSITIONERING NTR

De directie van de NTR is in 2018 als volgt samengesteld: de heer P. Römer (algemeen
directeur) en mevrouw W.R.M.B. Francissen (mediadirecteur). In het kader van een evenwichtige verdeling van de zetels van de directie tussen mannen en vrouwen kan worden gesteld dat wordt voldaan aan het criterium van evenwichtigheid.

De NTR maakt programma’s voor alle doelgroepen. Van Project Rembrandt tot Het
Klokhuis, van Nieuwsuur tot Dreamschool, van Andere Tijden tot Hier zijn de Van
Rossems en nog veel meer.
Binnen de publieke omroep is de NTR verantwoordelijk voor een aantal wettelijke
taken te weten informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit. Samen met de NOS,
verantwoordelijk voor Nieuws en Sport, zijn we het fundament onder de wettelijke
taak van de NPO.
Doordat de NTR geen leden heeft kunnen we ongebonden én onafhankelijk onze
programma’s maken. Net als de ledenomroepen hebben we ook een missie, namelijk
om inspirerend te zijn. Wij willen ons publiek prikkelen en ze uitnodigen om zich te
ontwikkelen. Educatie draagt bij tot persoonlijke groei, helpt mensen zich te ontplooien
en vergroot hun weerbaarheid.

MISSIE NTR
De NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken van
informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de
volgende kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor
mensen en hun waarden, en gerichtheid op een samenleving van actieve, zelfstandige
en nieuwsgierige burgers.

De NTR heeft een aantal permanente redacties die gespecialiseerd zijn in specifieke
onderwerpen en vakgebieden, zoals geschiedenis, nieuws & actualiteiten, jeugd,
wetenschap en diversiteit. Door deze redacties worden kwalitatief hoogwaardige programma’s gemaakt over bij uitstek publieke onderwerpen, óók als het betreffende
onderwerp op dat moment even minder populair is. Dankzij deze vaste redacties kan de
NTR de continuïteit waarborgen van programmering over belangrijke publieke thema’s,
ook de kwetsbare.
Ons aanbod is breed en divers, met oog voor specifieke thema’s en doelgroepen. Wij
richten ons ook op onderwerpen en doelgroepen die, als wij het niet doen, onderbelicht
dreigen te blijven. Dat maakt de NTR ‘speciaal voor iedereen’.

Danny in de Buitenwijken
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VERBINDING MET HET PUBLIEK
De NTR zet in op een meer directe verbinding met haar publiek. Mede ten behoeve
hiervan wordt halverwege 2018 het Team Integrale Programmaontwikkeling (TIP)
opgestart. Binnen TIP staan platform-overschrijdend denken en ontwikkelen voorop.
TIP heeft een tweeledige opdracht: enerzijds het ontwikkelen van nieuwe programma’s,
anderzijds het stimuleren van de digitale ontwikkeling en het online denken op de
verschillende programma-afdelingen.
Ook wordt eind 2018 gekozen voor een andere inrichting van de afdeling Marketing &
Communicatie. De aanleiding was de structurele opgelegde bezuiniging op de organisatiekosten van de NTR. Gekozen is om efficiënter te gaan werken door een omslag te
maken richting resultaat gedreven programmamarketing op basis van doelstellingen,
door middel van een directe benadering van de einddoelgroep, de kijker, luisteraar of
online consument.

Van links naar rechts achterste rij Marcel Zeelenberg, Jos de Haan, Gerjoke Wilmink, Piet Bakker, Walter Groenen, Eppo van Nispen tot
Sevenaer, Annemies Broekgaarden, Jan Geert Vierkant, Mohamed Sini Van links naar rechts iedereen ervoor Birgit Meyer, Carla van Boxtel,
Famile Arslan, Karim Amghar, Xavier Vandamme, Arlette Dwarkasing, Peggy Olislaegers, Annet Lekkerkerker

Via online kanalen en social media kunnen steeds specifiekere marketingtactieken
worden toegepast door middel van directe benadering van de doelgroep voor het
behalen van de gestelde doelstellingen; te weten de zichtbaarheid en vindbaarheid
van het NTR media-aanbod.

De adviesraad bestaat uit vijf zogenaamde Kamers. Dit zijn de Kamers Kunst en Cultuur, Informatie, Educatie/Wetenschap/Geschiedenis, Jeugd/Schooltv en Levensbeschouwing. De Kamers bestaan uit minimaal vier leden. De raad vergadert als geheel,
maar kan met Kamers apart bijeenkomen.

MAATSCHAPPELIJKE VERANKERING

De adviesraad komt in 2018 drie keer voltallig bijeen. Onderwerp van gesprek zijn de
intekening 2019, SKAM, Schooltv, De Nieuwe maan, de afdeling Documentaires, de jeugdprogrammering, met in het bijzonder aandacht voor De Boterhamshow en Project
Rembrandt.

De NTR kent als stichting geen ledenraad. Om de blik ook naar buiten te houden heeft
de NTR een Adviesraad. Deze adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de mediadirecteur over het media-aanbod dat de NTR verzorgt en fungeert daarnaast als klankbord en commentator op het media-aanbod van de NTR. De adviesraad bestaat uit
24 leden met uiteenlopende maatschappelijk achtergronden. Zij hebben allemaal een
grote affiniteit met de NTR en brengen ieder afzonderlijk een eigen deskundigheid mee
ten aanzien van onze kerntaken.

In 2018 vond er een ledenwisseling plaatst in verband met het aflopen van zittingstermijnen. De personele bezetting van de Adviesraad is te vinden op www.ntr.nl.
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AMBITIES 2018
Jaarlijks formuleert de directie van de NTR een aantal ambities. Dit zijn onderwerpen
waaraan gedurende het jaar extra aandacht wordt besteed. Deze ambities komen ook
aan de orde in de raad van toezicht vergaderingen.
Diversiteit
Diversiteit is voor de NTR een vitaal thema dat integraal onderdeel is van het bedrijfsproces. Niet alleen door het maken van programma’s speciaal voor iedereen, maar ook
door alle medewerkers bewust te maken van hun eigen voordelen waardoor bestaande
patronen doorbroken kunnen worden en programma meer divers maken voor en
achter de camera een vanzelfsprekendheid wordt.
Daartoe is het Unconscious Bias project gestart. Eind 2018 hebben bijna alle medewerkers de Unconscious Bias workshops gevolgd en hebben er ook drukbezochte
personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden waar onder andere de balans werd opgemaakt over hoe wordt omgegaan met gender en etnische diversiteit binnen het bedrijf
en de programma’s. Met elke afdeling wordt nu een plan opgesteld hoe de onbewuste
vooroordelen verder worden aangepakt. Ook heeft er eind van het jaar een kwalitatieve
en kwantitatieve nulmeting aangaande diversiteit in de programma’s plaatsgevonden.
De resultaten daarvan worden voorjaar 2019 besproken.
Online, met name YouTube en social media
De programma’s van de NTR krijgen meer en meer een multiplatform karakter (bv Skills,
SKAM NL, Andere Tijden). Dit vraagt om een meer projectmatig ingerichte aansturing.
Met de afdeling I&I wordt bekeken hoe de NTR de verschillende werkwijzen beter op
elkaar kan afstemmen. Zoals bijvoorbeeld de inrichting van het social content team en
de start van het Team Integrale Programmaontwikkeling (TIP). Ook de koerswijzing op
de afdeling Marketing & Communicatie (direct contact met de doelgroep in plaats van
indirect via tussenpersonen) is een versterking van de online strategie.
De Lokroep
van Venetië
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Iedereen Verlicht
Talentontwikkeling/ Programmaontwikkeling
Het is van evident belang dat de NTR een herkenbaar en onderscheidend programmapakket produceert. Daarbij is het van belang dat er enerzijds nog bewuster inhoudelijke keuzes worden gemaakt en anderzijds een grotere effort wordt gepleegd op
het gebied van programmaontwikkeling. De vergaderingen van het Programmatisch
Management Team (PMT) zijn meer geconcentreerd rondom de vraag welke keuzes
de NTR maakt en voor programmaontwikkeling wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld
waarbij de expertise uit een brede laag van het bedrijf zal worden ingezet.
Externe Positionering NTR
De wettelijke taken zijn ons inhoudelijk uitgangspunt. We geven met overtuiging
en enthousiasme vorm aan deze taken middels onze programma’s en bepalen onze
positie tov andere omroepen, de NPO en de politiek vooruitlopend op de nieuwe
concessieperiode.

LEVENSBESCHOUWELIJKE PROGRAMMERING
De NTR krijgt in het najaar van 2016 formeel de opdracht van de raad van bestuur
NPO om de Moslim en Hindoe levensbeschouwlijke programmering te verzorgen vanaf
1 januari 2017.

DUURZAAMHEID
In 2016 is de NTR gestart met de introductie van het zogenaamde Albert project. Dit
is een duurzaamheidsontwikkelingsproject voor de mediabranche. Het is ontwikkeld
bij de BBC en bestaat uit drie onderdelen: inspiratie sessies, een tool waarin producers
kunnen bijhouden hoeveel CO2 gebruikt wordt tijdens producties en advies hoe je dat
vervolgens kunt verminderen. De meeste omroepen hebben zich in de loop van 2017
bij het project aangesloten. Doel is bewustwording van wat je als medewerker in de
media anders zou kunnen doen om uitstoot te beperken. Het programma geeft hele
praktische tools om dit te bewerkstelligen.
In 2018 is Albert door de NTR voor collega omroepen NOS, VPRO, EO, MAX, BNNVARA,
AVROTROS, KRONCRV verder uitgerold. De inspiratiesessies zijn doorontwikkeld en een
team van trainers is samengesteld en getraind. De calculator is vernieuwd en daardoor
nog makkelijker in gebruik en de website is online. Daarbij zijn er in samenspraak met
de deelnemende omroepen in het CvO doelen geformuleerd voor 2018 / 2019 en verder.

De Kamer Levensbeschouwing van de NTR Adviesraad adviseert over de levensbeschouwelijke programmering. Deze Kamer bestaat uit vier leden: twee moslims, één hindoe en
één betrokken deskundige, tevens voorzitter, op het gebied van levensbeschouwing.
Hiernaast heeft de NTR de intentie om bij het maken van het levensbeschouwelijke
media-aanbod te werken met makers die kundig zijn, betrokken zijn bij en afkomstig
zijn uit de gemeenschappen van betreffende wereldgodsdiensten. Zulke makers
weten het best wat er leeft in de diverse gemeenschappen en kunnen van daaruit een vertaalslag maken naar de programma’s. Ook worden er een paar keer jaar
paneldiscussies georganiseerd met makers en afgevaardigden uit de twee geloofsgemeenschappen. De inhoudelijke uitvoering van de levensbeschouwelijke taak staat
beschreven in het hoofdstuk media-aanbod.

7

Bestuursverslag
INPLUG POWNED

HUISVESTING, ICT EN PRODUCTIEFACILITEITEN

De NTR verzorgt vanaf 1 januari 2016 het media-aanbod voor PowNed. Volgens artikel
2.26 lid 1 sub f en artikel 9.8a van de Mediawet, kan de NTR worden opgedragen het
media-aanbod te verzorgen van een omroepvereniging met een voorlopige erkenning
(aspirant omroep). In goed overleg met OCW is hiertoe een zogenaamde inplug overeenkomst gesloten. Rode draad in deze overeenkomst is een strikte scheiding tussen de
financiële en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de aspirant enerzijds en de
productioneel-organisatorische verzorging van het media-aanbod door de NTR anderzijds. Dit aanbod, dat volledig onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de
aspirant omroepvereniging valt, wordt onder de merknaam van de aspirant omroepvereniging uitgezonden op radio, televisie en internet. Ook is het voor PowNed mogelijk
organisatorische diensten bij de NTR te bestellen alsmede productionele diensten te
laten verrichten ten behoeve van de programmering.

NTR streeft naar een inspirerende werkomgeving voor onze mensen. De werkplekken bij de NTR zijn daarom zoveel als mogelijk flexibel ingericht, er wordt met laptops
gewerkt en er worden bureaufaciliteiten aangeboden ter bevordering van vitaliteit.
In 2018 is de NTR-Cloud uitgerold. Hiermee kunnen medewerkers ongeacht de locatie
veilig bij de afdelingsbestanden en veilig bestanden delen met derden, ook buiten de
organisatie. Het netwerk is in 2018 gemoderniseerd waarbij het ontwerp van het netwerk is veranderd en de actieve netwerkcomponenten zijn vernieuwd. Daarnaast is het
Wifi-gastennetwerk extra beveiligd met PPSK (private pre-shared key) en zijn in 2018
een digitale declaratiemodule en een digitale financiële rapportagemodule uitgerold.
De interne postproductie omgeving, in samenwerking met de VPRO, wordt steeds
verder ontwikkeld. In 2018 is in verband met de back up bij calamiteiten een disaster
recovery-omgeving extern geïmplementeerd.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Vanaf 25 mei 2018 is de effectieve handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. In 2018 is gestart met implementeren en uitvoeren
van de AVG. Hiervoor is een Privacy Management Accountability Framework (structuur)
opgezet. Er is een privacy beleid opgesteld, waarbij eveneens een toegankelijke handleiding is gemaakt. De management structuur is opgezet, protocollen voor datalekken
en klantrechten zijn gemaakt. Er is een Functionaris Gegevensbescherming (DPO) aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na een data-inventarisatie
is het register voor verwerkingen opgezet, net als een register voor beveiligingsincidenten en klantrechten. Behalve aanscherping en controles op het gebied van IT, wordt er
veel tijd besteed aan bewustwording en communicatie op het gebied van privacy en
veiligheid.

Mijn naam is Courgette
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BUDGET NPO

VERMOGENSPOSITIE, KASSTROOM EN LIQUIDITEIT

De minister van OCW heeft in de Tweede Kamer het budget van de NPO naar beneden bijgesteld met een bedrag van 62 miljoen euro per 1 januari 2019. Als reden voor
deze tussentijdse bezuiniging wordt aangegeven dat de verwachting is dat de STER-inkomsten gaan tegenvallen en dat de AMR (Algemene Media Reserve) moet worden
aangevuld.
De politieke lobby heeft tot gevolg gehad dat een motie wordt aangenomen waarin de
regering gevraagd wordt om de korting bij de NPO in 2019 met 40 miljoen euro te verzachten. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan deze verzachting verbonden. Zo moet
er op korte termijn een plan komen hoe de NPO denkt om te gaan met de teruglopende
STER-inkomsten én hoe wij kunnen bijdragen aan het AMR tekort. Daarnaast wordt er
aan de minister gevraagd om in overleg met betrokken partijen te komen tot een plan
voor een toekomstbestendig bestel.

De algemene reserve van de NTR bedraagt 0,8 miljoen euro. De Reserve Media-aanbod
bedraagt na verwerking van het resultaat 4,9 miljoen euro. De maximum norm van de
Reserve Media-aanbod van de NTR bedraagt 6,5 miljoen euro.
De volgende kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de NTR:
2018
2017
Solvabiliteit
16,9%
20,4%
Liquiditeit/Current ratio
1,3
1,3
Liquiditeit/Quick ratio
0,5
0,7
De solvabiliteit en liquiditeit van de NTR zijn verzwakt ten opzichte van 2017.
De liquide middelen bedragen 5,2 miljoen euro en dalen t.o.v 2017 met 1,5 miljoen
euro. Dit is een gevolg van een stijging van de programmavoorraad waarvoor
een uitzendgarantie is afgegeven door de NPO.

FINANCIEEL BELEID
Het financiële beleid van de NTR is gericht op het creëren en bestendigen van een
gezonde financiële positie met als doel om financiële middelen adequaat in te zetten
voor de programmering en ambities van de NTR. De focus ligt op het beheersen van, het
verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële posities, financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico’s en kosten. Daarnaast is de financiële functie
gericht op het beschermen van de organisatie tegen ongewenste financiële risico’s
zoals kredietrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s en het minimaliseren van de kosten bij
het beheren van de geldstromen en financiële posities.

FINANCIEEL RESULTAAT
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van 0,9 miljoen euro, welke
veroorzaakt wordt door reorganisatiekosten als gevolg van de door het ministerie van
OCW opgelegde bezuinigingen. Het resultaat is in mindering gebracht op de Reserve
Media-aanbod. De minister van OCW heeft budget beschikbaar gesteld voor het vergoeden
van reorganisatiekosten als gevolg van de opgelegde bezuinigingen. De NTR verwacht dat
het ministerie van OCW de reorganisatiekosten 2018 van de NTR in 2019 zal vergoeden.

Voor de vorm
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VOORUITBLIK EN RISICO’S
De concessieperiode en het concessiebeleidsplan voor landelijke publieke omroepen
loopt van 2016-2020. Dat betekent dat de NTR gedurende deze periode zeker is van een
uitzendlicentie, toekenning van programmering en een minimale budgetgarantie van 70%.
De opbrengst van de Ster-reclamezendtijd staat in deze concessieperiode onder grote
druk en de middelen van de Algemene Mediareserve raken uitgeput. De minister van
OCW heeft in verband met teruglopende reclame-inkomsten in 2018 forse bezuinigingen voor de publieke omroep doorgevoerd en verdere bezuinigingen in 2019 en daarna
niet uitgesloten. In de loop van 2019 worden de kaders van de bezuinigingen voor 2020
en de nieuwe concessieperiode en de gevolgen voor de NTR scherper.
Het is nog niet duidelijk wat de programmatische en financiële impact van de
bezuinigingen en de nieuwe concessieperiode zijn op de organisatie van de NTR.
Per 1 januari 2016 is de NTR Vbp-plichtig. Hierover is de NTR in discussie getreden
met een belastingdienst. De NTR acht de financiële impact van de sinds 1 januari 2016
van kracht geworden Wet Modernisering Vbp-plicht beperkt. Voor informatie
over financiële instrumenten wordt verwezen naar de Jaarrekening/ overige
verantwoording.

Toms Engeland
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Verslag Raad van Toezicht
De raad van toezicht NTR is in 2018 als volgt samengesteld: de heer E. van der Burg
(voorzitter), mevrouw J.E.M. Brinkman, de heer M.C.T.H. Dijkman, de heer E. Huizer, de
heer H. Moukaddim en mevrouw G.M.C. de Ranitz (vice-voorzitter). In het kader van
een evenwichtige verdeling van de zetels van de raad van toezicht tussen mannen en
vrouwen kan worden gesteld dat wordt voldaan aan het criterium van evenwichtigheid.

In de aprilvergadering wordt de jaarrekening 2017 vastgesteld. In de decembervergadering wordt de begroting van 2019 vastgesteld. De Raad bestaat in 2018 uit zes leden.
Met OCW is afgesproken dat het aantal van zes leden via het rooster van aftreden
teruggebracht zal worden naar vijf leden. Het rooster van aftreden, alsmede het functieprofiel van de raad van toezicht is terug te vinden op www.ntr.nl.

De raad komt in 2018 vijf keer bijeen. De voorzitter was eenmaal afwezig, de heer Huizer was eenmaal afwezig en mevrouw Brinkman tweemaal. De onderwerpen op de
agenda worden bepaald aan de hand van de jaarplanning van de raad van toezicht,
de door de directie geformuleerde ijkpunten voor 2019 (zie hierover verder in het
bestuursverslag) en door de actualiteit. Aan de orde komt o.a. het Unconscious Bias
project en diversiteit, de risicoanalyse, de bezuinigingen en daaropvolgende reorganisatie en de positionering van de NTR. Daarnaast wordt met de raad regelmatig gesproken
over de keuzes en de strategie rondom de programmering. Meer informatie hierover is
elders in het jaarverslag te vinden. Elke vergadering wordt ook uitgebreid stil gestaan
bij de ontwikkeling in het mediabeleid van OCW en de positie van NPO en NTR daarbinnen. Ook heeft de raad van toezicht overleg met de ondernemingsraad. De heren Dijkman en Huizer voeren een aantal gesprekken met betrokkenen uit de organisatie over
de implementatie van de AVG en cyber security.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht is door omstandigheden verplaatst
naar het voorjaar van 2019 en heeft derhalve over 2018 nog niet plaatsgevonden. In
februari vindt in het kader van de ontwikkeling van de raad van toezicht een gesprek
plaats met de directeur van Spillgames, een online mediabedrijf. Er wordt o.a. gesproken over de uitdagingen waar beide organisaties voor staan. Zoals bijvoorbeeld de
invloed van het veranderende consumentengedrag, de ontwikkelingen in online media
en de veranderende distributiemodellen. De vergoeding van de toezichthouders wordt
vastgesteld door de Minister van OCW en is conform de WNT-norm.

De raad bespreekt eveneens de nieuwe beleidsregels Governance en interne beheersing en de gewijzigde governancecode publieke omroep 2018. De wijzigingen die
deze regelingen met zich meebrengen voor bestaande reglementen worden in kaart
gebracht en doorgevoerd. Zo wordt o.a. in het huishoudelijk reglement van de Raad van
Toezicht opgenomen dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In de Raad wordt besproken
dat de medewerkers, middels een gedigitaliseerde vragenlijst, worden geïnformeerd
over de gewijzigde governancecode en dat dit in 2019 verder zal worden uitgedragen.
Een delegatie van de raad gaat naar een bijeenkomst van het Commissariaat voor de
Media inzake de nieuwe Beleidsregels Governance en Interne beheersing en naar een
bijeenkomst van het CIPO over de Governancecode publieke omroep 2018.

Raad van Toezicht Jet de Ranitz, Eric van der Burg, Jacobina Brinkman, Hasib Moukaddim, Michiel Dijkman en Erik Huizer (van links naar rechts)

11

Verslag Raad van Toezicht
AUDITCOMMISSIE
De auditcommissie ondersteunt de raad van toezicht bij het uitvoeren van de toezichthoudende functie, in het bijzonder op het gebied van financieel toezicht. De commissie
rapporteert aan de raad van toezicht.
In 2018 hadden mevrouw Brinkman en mevrouw De Ranitz zitting in de auditcommissie.
In 2018 is de commissie drie keer bijeengekomen. Bij de bijeenkomsten waren tevens
aanwezig de algemeen directeur, het hoofd bedrijfsvoering en, afhankelijk van de
onderwerpen, het hoofd control. Daarnaast was de externe accountant bij twee
bijeenkomsten (onder andere bij de behandeling van de jaarrekening) aanwezig.
De auditcommissie heeft de jaarrekening, de begroting en de meerjarenprognose
beoordeeld voordat deze stukken werden behandeld in de raad van toezicht. Er is naar
aanleiding van de begroting en jaarrekening uitgebreid stil gestaan bij de continuïteit
en de financiële risico’s. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
financiële rapportages, accountantsverslag, bezuinigingen, liquiditeitspositie, audits,
mogelijke vennootschapsbelastingplicht, de effectiviteit van het interne risicomanagement- en controlesysteem.

REMUNERATIECOMMISSIE
Eind 2014 is een remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie buigt zich jaarlijks
over de beloning en beoordeling van de directeur. De commissie bestaat uit de voorzitter van de raad en mevrouw De Ranitz. In 2018 heeft de remuneratiecommissie het
jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en wordt het salaris en de afbouwregeling voor 2019 conform de WNT (Wet normering topinkomens) eisen vastgesteld.
Eind 2018 kondigt de algemeen directeur zijn vertrek aan. De remuneratiecommissie
voert met hem een eindgesprek.

Podium Witteman
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Compliance
GOVERNANCECODE PUBLIEKE OMROEP
De landelijke publieke omroepen werken met een eigen gedragscode: de Governancecode Publieke Omroep. Deze code heeft als doel goed bestuur van alle landelijke publieke
media-instellingen te bevorderen. Medewerkers, bestuurders en toezichthouders worden dan ook geacht de gedragscode te kennen en toe te passen bij hun dagelijkse
werkzaamheden. Zij handelen integer en door openheid en aanspreekbaarheid voorkomen zij dat hun persoonlijke belangen met die van de NTR verstrengeld raken. Deze
code vormt voor de NTR het uitgangspunt voor de cultuur binnen de organisatie en de
beleidsregels die in de code staan vormen het toetsingskader.

In de Governancecode is opgenomen dat de NTR haar medewerkers jaarlijks vraagt
opgave te doen van eventuele nevenfuncties, eventuele financiële belangen en beleggingen in sector gerelateerde ondernemingen en gegeven/ontvangen geschenken, uitnodigingen en andere voordelen. Begin 2019 zijn alle medewerkers geïnformeerd over
de regels die gelden ten aanzien van nevenfuncties en financiële belangen en hebben
ze opgave gedaan over de naleving van de code. In 2019 zal dit verder worden uitgedragen. De NTR is over vorm waarop dit gebeurd ook in overleg met de andere omroepen
en het CIPO.
De volgende registers zijn openbaar via de website van de NTR:
Register ontvangen en gegeven geschenken en uitnodigingen
Register financiële belangen topfunctionarissen
Register nevenfuncties topfunctionarissen en belangrijke journalistieke 		
functionarissen
De NTR beschikt tevens over de zogenaamde compliance regeling. Hierin staat omschreven wat de NTR onder compliance verstaat en hoe het toezicht op compliance is
geregeld.

KORT! Never Forget

13

Risicomanagement
RISICOMANAGEMENT

STRATEGISCHE, OPERATIONELE EN FINANCIËLE RISICO’S

Directie, Raad van Toezicht en management zijn zich continu bewust van het belang
van de inrichting en adequate werking van een intern risicomanagement- en controlesysteem. Sturing en beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen
de organisatie staan hoog op de agenda. Risicomanagement is een systematische
aanpak om risico’s te identificeren, analyseren en hier actie op te nemen met als doel
risico’s te begrijpen en te managen als onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

Hieronder volgt een opsomming van de vier belangrijkste risico’s die de NTR onderkent
alsmede een beschrijving van de specifieke beheersmaatregelen. Daarnaast wordt de
verwachte impact op de resultaten en/of financiële positie vermeld indien één of meer
van de voornaamste risico’s zich zouden voordoen.
1. Financiering publieke omroep (risico: financieel)
De minister van OCW heeft in verband met de terugloop van reclame-inkomsten forse
bezuinigingen voor de publieke omroep doorgevoerd in 2018 en ook voor 2019 en verder
is er een risico op bezuinigingen. Deze bezuinigingen leggen druk op de programmering
en programmatische kwaliteit en op de toekomst van de publieke omroep. De NPO
Bestuursorganisatie stelt in overleg met de omroepen de bezuinigingsplannen op.
Daarnaast ageert de publieke omroep bij OCW tegen de budgetreductie met de argumentatie dat de minister de terugloop van de reclame-inkomsten niet zo maar kan
afwentelen op de publieke omroep.
De bezuinigingen leiden tot reorganisaties en ontslag en drukken fors op de programmatische positie (wettelijke taken) en financiële positie van de NTR. De positie en de
wettelijke taken van de NTR zijn van wezenlijk belang voor de publieke omroep en de
NTR voert hier met diverse partijen gesprekken over.

De NTR heeft maatregelen getroffen ter beheersing van de voornaamste risico’s en
onzekerheden door een deugdelijke inrichting van de administratieve organisatie &
interne controle, een structurele planning & control cyclus, naleving van wet- en regelgeving, interne richtlijnen en beleidsregels en accountantscontrole.
De NTR werkt met een risicomanagementsysteem waarbij op gestructureerde wijze
wordt omgegaan met de beheersing van risico’s in relatie tot de doelstellingen van de
NTR. De risicobereidheid van de NTR is laag (vanwege de financiering vanuit publieke
middelen) tot gemiddeld (in voorkomende gevallen noodzakelijk voor ontwikkeling en
innovatie). De risicobereidheid is derhalve afhankelijk van het soort beslissing dat genomen moet worden in lijn met de uitvoering van de wettelijke taak van de NTR.

2. Politieke ontwikkelingen (risico: strategisch)
Door politieke instabiliteit en de afloop van de huidige concessieperiode per einde 2020
kan de visie op de publieke omroep veranderen met als gevolg structurele wijzigingen in
de organisatie en financiering van het publieke bestel. De NTR anticipeert op mogelijke
politieke veranderingen, ontwikkelt scenario’s en blijft het belang van de NTR binnen
de publieke omroep uitdragen.

UITVOERING RISICOMANAGEMENT
De risico’s en onzekerheden zijn bij de NTR onderverdeeld in de volgende categorieën:
• strategische risico’s
• operationele risico’s (waaronder compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
• financiële risico’s
De risico’s zijn gerangschikt naar impact en kans dat het zich voordoet. Op basis van
de risicoanalyse worden de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen vastgelegd in
een risicokaart. De risicokaart is onderdeel van de rapportage- en managementinformatiecyclus van de NTR.
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Risicomanagement
3. Vpb-plicht (risico: financieel)
Met de invoering van de nieuwe Wet Vpb per 1-1-2016 is de Belastingdienst van
mening dat de NTR belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Dit
zou kunnen leiden tot hogere lasten voor de NTR. De NTR is samen met de NPO en
NOS in overleg met de Belastingdienst over het al of niet belastingplichtig zijn en de
inhoud van de belastingplicht. De omroepen worden hierbij begeleid door een fiscaal
specialist.

beschreven die betrekking hebben op programmatische, productionele, juridische,
financiële, HR- en ICT-activiteiten. Ook zijn er bedrijfsregelingen en beleidsstukken die
verdere invulling geven aan de sturing en beheersing van de belangrijkste risico’s en
onzekerheden.
Daarnaast vindt de bewaking van de financiële positie van de NTR en het bijstellen
hiervan op basis van de financiële risico’s periodiek plaats via financiële managementrapportages, liquiditeitsrapportages en projectrapportages. Binnen de NTR zijn
afdoende sturings- en beheersmaatregelen aanwezig ten behoeve van adequaat
risicomanagement, derhalve zijn er in 2018 geen ingrijpende veranderingen
aangebracht binnen het risicomanagement van de NTR.

4. IT (risico: operationeel)
IT is de ruggengraat van de NTR. De bedrijfsactiviteiten kunnen niet meer zonder IT.
Risico’s kunnen optreden op het gebied van continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid.
Dit betekent dat IT (systemen, netwerken en data) goed beheerd en beveiligd moet
worden.
Netwerken en systemen worden redundant uitgevoerd bij de NTR, er vindt dagelijkse
monitoring van systemen en applicaties plaats en er wordt regelmatig een externe
IT risk assessment uitgevoerd. Daarnaast worden de IT-medewerkers jaarlijks bijgeschoold en worden de NTR-medewerkers bewust gemaakt van veiligheid en privacy
door interne awareness campagnes

Intocht Sinterklaas

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE / INTERNE CONTROLE (AO/IC)
Een belangrijke maatregel voor beheersing en sturing van de belangrijkste risico’s
en onzekerheden is een adequate AO/IC.
De AO/IC heeft tot doel om duidelijkheid voor iedereen in de organisatie te scheppen
over bedrijfsprocessen en werkwijzen, processen te beheersen, risico’s te minimaliseren en te zorgen dat daarover betrouwbare informatie beschikbaar is. De AO/IC binnen
de NTR beschrijft de belangrijkste processen met de daarbij behorende werkwijzen,
regels, taken en verantwoordelijkheden en beheerst de processen door het vastleggen van risico’s en maatregelen rondom interne controle, voortgangsbewaking en
rapportages over processen en risico’s. Binnen de NTR zijn onder meer de processen
15

Governance en interne beheersing
VERKLARING GOVERNANCE EN INTERNE BEHEERSING
Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over de NTR.
Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie opgenomen over de
toepassing van de Governancecode Publieke Omroep 2018, die fungeert als gedragscode. Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke voorschriften van Principe 7 van
de Governancecode Publieke Omroep 2018. Principe 7 betreft de openbare verantwoording door het bestuur en de raad van toezicht van de NTR van hun functioneren. Principe 7 is door de Raad van Bestuur van de 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 media-instellingen (Staatscourant, 12 oktober 2017, nummer 57731).
Hilversum, 12 april 2019
Mevrouw W.R.B. Francissen
Waarnemend algemeen directeur NTR
De heer E. van der Burg
Raad van Toezicht NTR (voorzitter)

De heer drs. M.C.T.H. Dijkman
Raad van Toezicht NTR

Mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz
Raad van Toezicht NTR (vice-voorzitter)

De heer dr. E. Huizer
Raad van Toezicht NTR

Mevrouw J.E.M. Brinkman RA
Raad van Toezicht NTR

De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht NTR

Niet Gezond Meer
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Gezamenlijke Diensten
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Voorwoord
Informatie
Kennis
Kunst & Cultuur
Documentaires

Drama
Jeugd

Levensbeschouwing

Media-aanbod

Speciaal voor iedereen
Prijzen
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Voorwoord
Video en audio kenden een verschuiving van lineair naar on-demand, maar waren in
2018 onverminderd belangrijk. Ook in de komende jaren zal de NTR het leeuwendeel
van de middelen en creativiteit hierin blijven steken. Tegelijkertijd groeide de vraag om
content voor het digitale domein. Die ontwikkeling biedt uitdagingen, maar vooral mogelijkheden, zowel om nieuwe titels te ontwikkelen als om bestaande radio- en tv-titels
verder uit te breiden en te versterken.

wikkeling voor alle platforms én het ondersteunen van de digitale ontwikkeling en het
online denken op de ‘traditionele’ redacties.

Het jaar 2018 kenmerkte zich voor de NTR, net als voor de gehele Publieke Omroep, door
grote onzekerheid. Deze werd veroorzaakt door dreigende bezuinigingen in 2019, als
gevolg van terugkopende STER-inkomsten. Pas in november 2018 was helemaal duidelijk
op welk budget er gerekend kon worden. Halverwege het jaar kregen we te horen dat
onze tv-programma’s Andere Tijden en Focus (voorheen Kennis van Nu) in 2019 gehalveerd zouden worden. Dit heeft enorme impact gehad op de afdeling zelf, maar ook op
de rest van de organisatie. De ambitie van de NPO om meer te investeren in vernieuwing, ofwel omlegging van tv naar online, had ook verstrekkende gevolgen voor de afdelingen Wetenschap en Geschiedenis omdat het budget van de programma-websites in
2018 was verlegd naar het platform NPO Focus.

Op redactieniveau is de interactie en samenwerking tussen de verschillende genres
binnen de NTR toegenomen. Dit leidt tot betere onderlinge afstemming en daarmee tot
versterking van het totale programmapakket. Bovendien draagt het bij aan het besef
bij alle programmamakers dat zij - vanuit hun eigen disciplines - één en hetzelfde doel
nastreven: een sterk en relevant NTR-programmapakket dat een prominente plek heeft
en houdt in het hart van de publieke omroep.

De platforms NPO Focus en Schooltv, die onder I&I vielen, zijn ondergebracht bij respectievelijk Kennis en Jeugd1. Het platform Net in Nederland, dat in elk geval tot 1 juli van
voortzetting is verzekerd, valt onder de coördinator Diversiteit.

Voor een toelichting op de resultaten en ambities per programmagenre verwijs ik graag
en met gepaste trots naar de bijdragen van mijn collega’s hieronder.
Willemijn Francissen
Waarnemend algemeen directeur

Aan de onduidelijke en onzekere status van NPO Focus kwam in 2018 eindelijk een eind
met de toezegging van de NPO om in 2019 een aanbodkanaal te zullen aanvragen. Dit zal
de NTR, en ook de NPO, nog beter in staat moeten stellen om ook in het digitale domein
de educatieve taak zo goed mogelijk uit te oefenen.
In 2018 is de afdeling Innovatie & Internet opgeheven. In de afgelopen jaren zijn vanuit de afdeling I&I significante stappen gezet met betrekking tot innovatie en digitalisering, maar omdat het integraal denken en werken uiteindelijk binnen de genres zelf
een vanzelfsprekend gegeven zal moeten worden, is het nodig om de ontwikkelingen
meer binnen de genres zelf te laten plaatsvinden. Omdat dit voorlopig niet vanzelf zal
gaan, is besloten tot de oprichting van Team Integrale Programmaontwikkeling (TIP). Dit
team, dat onder leiding van een coördinator, rechtstreeks ressorteert onder de mediadirecteur, heeft twee belangrijke taken: het stimuleren en initiëren van programmaont-

DREAM SCHOOL
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Informatie
Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur en hoofd
van de informatieve programma’s van de NTR.
Toonaangevend in onderzoeksjournalistiek
Daarnaast zette Nieuwsuur vol in op onderzoeksjournalistiek, een van de speerpunten van het programma. Het leidde tot een aantal onthullende reportages
met veel impact, zoals de fraude met WW-uitkeringen en het UWV, onderzoeken
naar de financiering vanuit de Golfstaten van salafistische moskeeën en naar
de Nederlandse steun voor Syrische strijdgroepen. Bij een aantal van dit soort
intensieve onderzoeken werd samengewerkt met andere, vooral schrijvende
media. Op die manier konden netwerken worden gebundeld. Nieuwsuur maakte
op deze manier, naast een aantal eigen onderzoeken, producties met De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en onderzoeksplatform Investico. Maar liefst vier
nominaties voor de jaarlijkse prijs voor onderzoeksjournalistiek van de VVOJ,
De Loep, lieten zien dat Nieuwsuur een van de vooroplopende media is op dit
gebied. Twee nominaties werden ook verzilverd: Onderzoek naar steun aan
Syrische strijdgroepen (Milena Holdert i.s.m. Trouw-journalist Ghassan Dahhan) in
de categorie Controlerend en Hackteam AIVD gaf FBI cruciale info over Russische
inmenging verkiezingen (Eelco Bosch van Rosenthal i.s.m. Volkskrant-journalist
Huib Modderkolk) in de categorie Opsporend. Nieuwsuur werd daarmee aldus de
jury ‘de grote winnaar van De Loep 2018’. Nieuwsuur werd daarnaast maar liefst
drie keer genomineerd voor de journalistieke jaarprijzen ‘De Tegel’, die eind april
2019 worden uitgereikt. Ook hier met het Syrië-dossier in de categorie onderzoek
en tevens in de categorie beste nieuwsverslaggeving (over de nasleep van de aanslag op o.m. Nederlandse fietsers in Tadzjikistan) en categorie beste cameraman.

Op de afdeling informatie gebeurde er in 2018 met name veel rondom
Nieuwsuur. De dagelijkse nieuws- en achtergrondrubriek, die de NTR samen
met de NOS maakt, bracht belangrijke veranderingen in het format aan.
Doel was om meer dynamiek in de uitzendingen te brengen en het nieuwsdeel
van de NOS beter te integreren in het programma.

Fragment uit Nieuwsuuruitzending over onderzoek
Nederlandse steun aan Syrische strijdgroepen
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Informatie
Nieuwe anchor en publiciteitscampagne
Nieuwsuur startte bij het begin van het najaarsseizoen, in nauwe samenwerking met de marketingafdelingen van NOS en NTR, een publiciteitscampagne
om het nieuwe format, de journalistieke content en de nieuwe anchor Jeroen
Wollaars onder de aandacht te brengen. Omdat deze campagne samenviel met
een aantal journalistieke successen die veel impact teweegbrachten (zoals
de reportages over het UWV en de hulp aan Syrische strijdgroepen) kwam
Nieuwsuur een aantal weken goed in de publiciteit.

Online succes
Ook online zette Nieuwsuur nieuwe stappen. De vormgeving veranderde, de
redactie werd uitgebreid, er werd een nieuw social mediabeleid ontwikkeld en
er kwam een aparte animator. De verhalen van Nieuwsuur halen via online een
steeds groter bereik en het programma maakt regelmatig aparte content voor
de online kanalen. Het sterkt de hoofdredactie in het beleid dat de verhalen van
Nieuwsuur niet alleen lineair, maar in toenemende mate ook online moeten worden verspreid. Recente cijfers laten zien dat daar ook een significant jongere
doelgroep bereikt wordt. Het verder ontwikkelen van het online-beleid is dan
ook een van de speerpunten voor 2019, samen met de ambitie een spraakmakend hoogwaardig journalistiek platform te blijven.
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Kennis
Roy Straatman is Hoofd Kennis van de NTR en heeft
wetenschap, geschiedenis en educatie in zijn pakket.
Het liefst zouden we hier een enthousiast verhaal vertellen over de prachtige
programma’s die te zien zijn geweest in 2018. Waar met liefde, enthousiasme
en toewijding door veel collega’s aan is gewerkt en die bovenal ook succesvol
waren wat betreft kijkcijfers en impact. Maar de eerlijkheid gebiedt allereerst
om te zeggen dat we in 2018 op de barricaden moesten om onze programma’s
te verdedigen. Zowel de redactie geschiedenis als de redactie wetenschap zijn
hard getroffen door de bezuinigingen. Met als gevolg een halvering van het
aantal programma’s voor de titels Andere Tijden en Focus/De Kennis van Nu in
2019.

In het oog sprong dit jaar 80 jaar oorlog, de zeer goed ontvangen zevendelige
serie over de verhalen van de 80-jarige oorlog die overal in het land te vinden
zijn. Hans Goedkoop leidde ons vakkundig door het slagveld. Onder meer door
de samenwerking met Het Rijksmuseum was de 80-jarige oorlog het hele jaar
een in het oog springend onderwerp.

Het kwam aan als een klap, veroorzaakte veel onrust en de nabije toekomst
is nog altijd onzeker. Hartverwarmend waren niet alleen de reacties van kijkers op dit besluit, maar vooral ook de vechtlust bij de makers. Die passie heeft
ertoe bijgedragen dat de energie ten goede is gekeerd en er volop ontwikkeling
is als het gaat om nieuwe ideeën. Dat is knap en een teken dat we goed in de
strijd zitten.
Kijkers verleiden
Gelukkig bleef de energie niet alleen beperkt tot vechten, ondertussen werden
er binnen de afdeling Kennis veel programma’s opgeleverd waar eenzelfde passie vanaf spat. Programma’s waardoor je inzicht krijgt in de complexe wereld
om je heen, die verwonderen en verrassen. Programma’s waar je wat van
opsteekt en waardoor je op een aantrekkelijke manier wordt verleid tot ‘meer
weten’. Vaste belangrijke titels waar vertrouwen en betrouwbaarheid vanaf
straalt. Nieuwe titels die vernieuwend zijn in vorm en impact genereren door
het onderwerp.
80 jaar oorlog
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Kennis
Andere Tijden maakt onder (veel) meer een hartverscheurende aflevering getiteld Alleen op de wereld. Over opgroeien in een weeshuis in en na de Tweede
Wereldoorlog. Pijnlijk wordt duidelijk hoeveel en hoelang een slechte start in
een mensenleven doorwerkt. Andere Tijden Sport bracht (i.s.m. de Volkskrant)
een doofpotaffaire binnen de schaatsbond KNSB aan het licht. Een kistje met
urinestalen was na het EK van 1985 ‘plotseling’ verdwenen. De uitzending
leverde veel nieuws, publiciteit en de Scoop Award 2018 van de Nederlandse
Sportpers op. Focus vertaalde de wetenschappelijke ontwikkelingen naar inspirerende verhalen die inzicht geven in de wereld om ons heen.
Brard & Jekel:
VetGelukkig!

Online en radio
Het online educatieve platform voor volwassenen NPO Focus bood ook in 2018
met een journalistieke en verhalende invalshoek achtergrond bij en verdieping
op belangrijke thema’s en vragen die leven in de samenleving. Samen met het
radionachtprogramma Focus werd dit verrijkt met podcastseries op het gebied
van wetenschap en geschiedenis.

Op NPO 3 bracht de NTR een aantal series zoals een tweede serie van DREAM
SCHOOL en Brard & Jekel: VetGelukkig?!, waarin Diederik Jekel en Patty Brard
vanuit hun persoonlijke ervaring de culturele en wetenschappelijke kanten van
overgewicht onderzoeken.
Toms Engeland, Hier zijn de Van Rossems, De Aardappeleters en de laatste serie
van Kijken in de Ziel, over religieuze leiders, zijn ook het vermelden meer dan
waard. Maar die heeft natuurlijk iedereen gezien net zoals de titels die hier niet
zijn benoemd. Gelukkig is tegenwoordig alles terug te kijken en heeft de NTR de
ambitie om daar nog meer moois aan toe te voegen

Andere Tijden Sport
V.L.N.R. Henk Angenent, Evert van Benthem en Reinier Paping
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Kunst en Cultuur
Wijnand Honig is Hoofd Kunst & Cultuur van de NTR.

Kunststof

De afdeling Kunst & Cultuur kwam in 2018 met drie nieuwe titels op NPO 2. Voor
de vorm ging over dagelijkse gebruiksvoorwerpen als de bril, de BH of de toiletpot; over de geschiedenis, het heden en de toekomst. Voor de presentatie werd
gekozen voor kunstenaar en ontwerpster Christien Meindertsma. In de serie Een
Hollander in Parijs stapte Philip Freriks voetsporen van Nederlandse kunstschilders in negentiende-eeuws Parijs. Daarnaast is Podium Witteman al jaren een
vertrouwde titel op de zondag op NPO 2.
Op NPO 3 kwam de afdeling met een nieuwe serie over mode: Het Leven is een
Jurk. Grote Nederlandse modeontwerpers ontwierpen voor zes bekende Nederlandse vrouwen de jurk van hun leven. Presentatie: Victoria Koblenko.

Kunststof als podcast
Traditiegetrouw produceerde Kunst & Cultuur weer een groot aantal uren
op NPO Radio 1, Radio 2 Soul & Jazz, 3FM en Radio 4. Op NPO Radio 1 luidt de NTR
al jaren de avond in met Kunststof. De uitzendtijd verschoof een half uur, naar
19.30 uur. Kunststof werd in 2018 ook aangeboden als podcast. Het is meteen
een van de best beluisterde podcasts van NPO Radio 1.
Aan het eind van het jaar kondigde presentator Petra Possel aan dat ze na 18
jaar stopt met het presenteren van Kunststof omdat ze het tijd vindt voor iets
nieuws. Wel blijft Petra Mangiare!, het ‘lekkerste’ programma van de Nederlandse radio’, presenteren.
Het leven is een jurk
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Kunst en Cultuur
Klassiek bij de NTR
Sinds 1 maart 2018 wordt het Avondconcert op NPO Radio 4 verzorgd door de
NTR in plaats van Omroep MAX. In het Avondconcert geniet de luisteraar vijf
dagen per week van live klassieke concerten vanaf Nederlandse concertpodia.
Het hele spectrum van de muziekgeschiedenis komt aan bod, van de oudste
stukken tot de allernieuwste muziek. Natuurlijk was ook Podium weer dagelijks
te horen op NPO Radio 4. Daarnaast is er al jaren de prestigieuze NTR ZaterdagMatinee, dat dit jaar werd bekroond tijdens het International Rostrum of Composers. Jan-Peter de Graaff won met zijn orkestwerk Le café de nuit, gemaakt
voor de ZaterdagMatinee, de eerste prijs in de categorie ‘jonge componisten
onder dertig’ (zie ook onder Prijzen).
Vera On Track

3FM en online
In het najaar hield Michiel Veenstra na jaren van trouwe dienst op bij NTR 3FM.
Vera Siemons nam met een weekendprogramma het stokje over. Zij maakt
sindsdien een programma gericht op concerten en festivalcultuur. Online was
in 2018 het paradepaardje de 5 Essentials, waarin bekende en onbekende
artiesten gevraagd worden naar hun vijf favoriete bands.

NTR ZaterdagMatinee
© Simon van Boxtel
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Documentaires
Oscar van der Kroon is Hoofd Documentaires van de NTR en
is onder meer verantwoordelijk voor de programmering van
2Doc en Het Uur van de Wolf.
De NTR valt regelmatig in de prijzen voor zijn kunstdocumentaires. Hoogtepunt
in 2018 was de toekenning in november in New York van de International Emmy®
Award; de prijs voor het beste televisieprogramma in de categorie kunst. Het
debuut van regisseur Stephane Kaas over de Israëlische schrijver Etgar Keret
(uitgezonden in Het Uur van de Wolf) werd geprezen voor zijn inspirerende
inhoud, originaliteit en humor. Dezelfde film won ook de Prix Italia. Deze waardering is een erkenning voor de inspanningen om jong talent de kans te geven
zich te ontwikkelen (zie ook hoofdstuk prijzen).

The Greenaway
Alphabet

De kijker wist de documentaires van de NTR in 2018 goed te vinden. Voor Het
Uur van de Wolf wisselden we artistieke auteursfilms (zoals een essay over de
aanhoudende aanslagen op de vrijheid van kunstenaars en het portret van
Peter Greenaway) af met publiekslievelingen zoals Eight Days a Week over de
liveshows van The Beatles met 344.000 kijkers, O o Harrie over muzikant Harrie
Jekkers met 280.000 kijkers en het portret over Jacques Brel met 175.000 kijkers. Het door de NPO gewenste gemiddelde marktaandeel werd ruimschoots
gehaald.
Voetbal is oorlog
De afdeling documentaires speelt een bescheiden rol bij de programmering van
maatschappelijke documentaires. Veel aandacht trok de Teledoc Voetbal is Oorlog, over de noodlottige hoogmoed van een provincieclub. De emotionele uitbarstingen van de trainer (“wat hebben wij een kutkeeper”) haalden vrijwel alle
media.
Voetbal is oorlog
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Documentaires
Diversiteit
Diversiteit is in de volle breedte van onze activiteiten een speerpunt. Dat kwam
onder meer tot uitdrukking in twee dansfilms en in de documentaire van Ida
Does over drie vrouwen die strijden voor erkenning van het slavernijverleden
van hun voorouders. Regisseur Yan Ting Yuen maakte een persoonlijke documentaire over de ingrijpende keuzes die haar Chinese vader tot drie keer toe
maakte. De film geeft een beeld van de motivatie en emotionele impact van
emigratie.

Innovatie en experiment
Innovatie is van levensbelang, ook in ons vakgebied. Na de succesvolle interactieve documentaire over Jeroen Bosch presenteerden we in het voorjaar een
opvolger over de Metamorfose van M.C. Escher. We namen tal van platform-onafhankelijke initiatieven, die de komende jaren tot resultaten moeten leiden op
het web. We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die de NPO ons biedt.
Dat geldt ook voor de ambitie om documentaires te ondersteunen met een
impact-campagne.
In het kader van talentontwikkeling coproduceerden we een aantal, soms experimentele, korte documentaires van beginnende regisseurs in het Teledoc Campus traject, waarvan De Spelende Mens veel impact genereerde en hoog werd
gewaardeerd.
Het Uur van de Wolf is online actief op Facebook en Twitter en het aantal
betrokken volgers groeit daar nog steeds. Berichten op Facebook, die werden
verspreid in combinatie met video’s, scoorden een bereik van ruim 20.000 unieke
bezoekers. Muziekdocumentaires worden daarbij hooggewaardeerd, wat blijkt
uit de immer lovende, enthousiaste reacties en het hoge aantal interacties. Op
Twitter behaalt Het Uur van de Wolf gemiddeld 50.000 weergaven per maand.

De spelende mens
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Drama
Marina Blok is Hoofd Drama van de NTR en is verantwoordelijk
voor talentontwikkeling, speelfilms, Telefilms en series.
Op het gebied van televisiedrama heeft het kijkgedrag de afgelopen jaren
sterke ontwikkelingen doorgemaakt. Er is een behoefte aan doorlopend kwaliteitsdrama, waarbij de toeschouwer al dan niet een rol kan spelen in het
kijkritme. Innovatie op dit gebied is daarom van groot belang, iets wat vindbaar
is in de online-first serie SKAM NL die in 2018 op basis van de oorspronkelijk
Noorse serie werd gemaakt. SKAM NL zoomt in op het leven van een groep 16/17
jarige meisjes; hun eerste liefdesrelaties, de zoektocht naar grenzen, eigen principes en de druk die het najagen van dromen en ambities met zich meebrengt.
Belangrijke uitgangspunten voor de serie zijn authenticiteit van de verhalen en
empowerment van de doelgroep.
SKAM NL is bij de doelgroep enorm aangeslagen en ook wereldwijd werd de
Nederlandse serie bij de internationale fans (de serie werd in vijf landen geremaked) zeer hoog gewaardeerd. Onder andere vanwege de diverse cast (het
enige land met een donker meisje in de hoofdrol), de authenticiteit, het spel en
de filmische look & feel.

SKAM NL
28

Drama
Avond van de Korte Film
In 2018 zond de NTR de Avond van de Korte Film niet in het najaar uit, maar in het
voorjaar. In de Avond van de Korte Film beleven de acht KORT!-films die vorig jaar tijdens het Nederlands Film Festival in première gingen hun televisiepremière. KORT!,
hét kortefilmplatform van de NTR, biedt jaarlijks talentvolle makers de kans om een
film van maximaal 10 minuten te realiseren. Met als resultaat ieder jaar een selectie
korte films die vaak nationaal en internationaal succes behalen. Tijdens De Avond van
de Korte Film 2018 waren de volgende films te zien: Happy Hannah, Sjaaks vrouw is
dood dus hij moet iets zeggen, Harbour, #YOLO4REAL, Zeep, Wachtkamer, De begrafenis van de verlegen mens en Bestaan is gaan.
One Night Stand wordt Centraal
De NTR maakte zich ook in 2018 samen met BNNVARA, VPRO, NPO-fonds, Nederlands
Filmfonds en het CoBO sterk voor de ontwikkeling van film- en televisiedramatalent.
Voor ‘nieuwe makers’ organiseren wij nu Centraal, een nieuw talentontwikkelingstraject dat de eerdere One Night Stand reeks vervangt. Het ontwikkelen van eigen
verhalen en vertelvormen staat hierbij hoog in het vaandel opdat ook in de toekomst
onderscheidende series en films gemaakt worden. In Centraal beginnen en eindigen
alle zes films op het Centraal Station van Rotterdam, zodat de kijker een iets seriematiger kijkervaring krijgt.

ONS In Limbo
Dropje
Ook voor de jeugdige doelgroepen werden nieuwe, speelse, maatschappelijk
relevante plannen ontwikkeld. Zowel in de vorm van films als series; onder meer
de films Goud en Bears Love Me en de kleuterserie Dropje gingen in productie.
Dropje, een kleurrijke kleuterserie, is een combinatie van ‘puppet’ animatie en
live action. De hoofdpersoon in deze serie is Dropje, een speciaal voor deze serie
ontworpen knuffel die iedere dag een nieuw avontuur beleeft met een kind. Hij
woont in een ’alleswinkel’ waar hij steeds weer andere kinderen ontmoet die hij
uitdaagt tot bijzondere avonturen. Door zijn nieuwsgierige aard en fantasierijke
blik laat hij hij de kinderen iets over zichzelf en de wereld ontdekken. De opnames zijn gestart in een studio in Amsterdam die omgetoverd is tot een prachtige winkel(straat).

KORT! Wachtkamer
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Jeugd
Sesamstraat, Studio Snugger en Sinterklaasjournaal
Sesamstraat kwam dit jaar met 50 nieuwe afleveringen, die twee maal per dag
werden uitgezonden in het Zappelin blok op NPO 3. Ondertussen wordt gesproken over de voortzetting van Sesamstraat in 2019, zodat het programma voor
de publieke omroep kan worden behouden.

De Boterhamshow

De populariteit van Studio Snugger, het wetenschapsprogramma voor jonge
kinderen gepresenteerd door Sjoerd Snugger (Thomas van Luyn), groeide door
in het vierde jaar van zijn bestaan.

Ajé Boschhuizen is Hoofd Jeugd 1 van de NTR en is
verantwoordelijk voor de NTR-programma’s die op Zappelin
worden uitgezonden.

Met Het Sinterklaasjournaal en de Landelijke Intocht van Sinterklaas die daarbij hoort, leverde de NTR ook in 2018 weer het best bekeken jeugdprogramma
(1.270.000 kijkers) van Nederland af.

Voor de jongste kinderen produceert de NTR alle programma’s in eigen huis.
Dat geldt letterlijk voor De Boterhamshow, die wordt opgenomen in de eigen
televisiestudio van de NTR. In 2018 werden in de kelder van het gebouw veertig nieuwe televisieafleveringen van een kwartier opgenomen. Het poppenprogramma dat bedoeld is voor kinderen vanaf zes jaar én hun ouders doet het
niet alleen erg goed bij de doelgroep, maar ook jongere kinderen zijn enthousiast. Ze kijken in groten getale mee naar het hilarische doordeweekse ontbijtprogramma op Zappelin.
Boterhamshow online
De innovatieve, interactieve internettoepassing van de show wordt steeds
meer uitgebreid. Kinderen kunnen nu ook in het weekend en tijdens de vakanties gebruik maken van de educatieve digitale omgeving, waarin ze zelfstandig
de problemen in de Boterhamshowstudio kunnen oplossen. De interactieve
videotechniek zorgt voor een realistische ervaring, waardoor de gebruiker de
indruk krijgt echt te kunnen communiceren met de fictieve karakters uit de
Boterhamshow. Het programma kreeg in haar eerste seizoen ook internationale
waardering en werd genomineerd voor de Kidscreen Awards.

Studio Snugger
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Jeugd
Loes Wormmeester is Hoofd Jeugd 2 en is verantwoordelijkvoor de programma’s die op Zapp worden uitgezonden.

De Buitendienst

De kijkgewoontes van kinderen veranderen snel. Steeds meer kinderen kijken
alleen nog online naar video content. Sinds twee jaar volgt Het Klokhuis een
strategie om de content van Het Klokhuis ook online onder de aandacht te brengen. Die aanpak is succesvol gebleken: de online kijk- en bezoekcijfers stijgen
spectaculair . Het Klokhuis ontving in december de Zilveren Playbutton voor het
bereiken van 100.000 abonnees op YouTube (meer informatie in het hoofdstuk
Prijzen). Eerder bereikte het kanaal al de 100 miljoen weergaves. Op Instagram
bereiken we gemiddeld 200.000 kinderen per week met typische Klokhuiswee
tjes en de grappige sketches, speciaal op maat gemaakt voor Instagram.

De Buitendienst
Deze praktisch en inhoudelijk duurzame titel heeft naast een serie prachtige
programma’s ook een iconisch gebouw tot stand gebracht. Op het mediapark
verrees dit jaar een bijzonder paviljoen: de Siloknaller. De Siloknaller bestaat uit
zes silo’s die samen een denktank vormen. Hier wordt door het NTR-programma
De Buitendienst content gemaakt over de natuur en het behoud daarvan. Het
programma gebruikt de Siloknaller als opnamelocatie dicht bij huis en beperkt
zo CO 2-uitstoot. Met het verbouwen van zes veevoedersilo’s tot thuisbasis
wordt op een inventieve manier een voorbeeld gegeven voor creatief hergebruik. De aanpak van het programma om zijn impact online te vergroten, levert
ook mooie resultaten op. Dit kanaal heeft een community opgebouwd met meer
dan 15.000 abonnees. De laatste drie maanden van het jaar had het YouTubekanaal 244.000 unieke kijkers. Een bijzondere prestatie voor video’s over natuur
en milieu. Daarnaast wordt de content van De Buitendienst veelvuldig bekeken
binnen het onderwijs. Op Schooltv.nl scoort de content van De Buitendienst als
beste presterende titel binnen de bovenbouw van het basisonderwijs.

Tot onze eigen verbazing bleven de kijkcijfers op televisie behoorlijk constant.
De aanname dat het ene kanaal het andere kannibaliseert, blijkt minder waar
dan we vreesden.

Dieren Detectives en de Beste Vrienden Quiz
Dit jaar is de indrukwekkende NTR-serie Dieren Detectives gerealiseerd. Dit is
een internationaal geproduceerde reeks waarin door een groep kinderen uit
verschillende landen wordt uitgezocht waarom dieren het leven van mensen
hebben gered. Deze serie wordt in diverse landen uitgezonden en is door het
Duitse BETA-film in distributie genomen. Daarnaast was ook weer de Beste
Vrienden Quiz te zien. Deze succesvolle titel beleefde zijn zesde seizoen. Bart
Meijer en Tonnie van der Neut (Michiel Eijsbouts) presenteerden 130 afleveringen vol inventief spelplezier.

Dieren Detectives
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Jeugd
Schooltv
2018 is een zeer succesvol jaar voor Schooltv. Het aantal bezoekers van Schooltv.nl is
sterk gestegen. Na technische wijzigingen aan de website is schooltv.nl organisch beter
vindbaar in Google, waardoor er een forse stijging is in verkeer vanuit de zoekmachine.
Dit heeft geleid tot een toename van het gebruik van Schooltv.nl-video’s met 40% ten
opzichte van 2017. Ook de in de klas-video’s hebben daarvan meegeprofiteerd. Hier is het
gebruik (pageviews) met 56% gestegen.

Samenwerking
Ten behoeve van het optimale hergebruik van publiek videomateriaal voor educatieve doeleinden is de samenwerking met alle omroepen binnen de NPO van
groot belang. Ook dit jaar zijn er veel nieuwe video’s geproduceerd in samenwerking met omroepen zoals VPRO, BNN/VARA en HUMAN. Onder de titel In de
klas heeft Schooltv.nl speciaal voor het voortgezet onderwijs 200 NPO-titels
bewerkt. Al deze titels zijn verrijkt met een educatieve lesbrief. Dit jaar is veel
energie gestoken in het binnenhalen van educatieve content. De samenwerking
met verschillende maatschappelijke en culturele organisaties is verder uitgebouwd, ook zijn er nieuwe samenwerkingsprojecten gestart. Samenwerkingsprojecten met o.a. het Rijksmuseum, comité 4 en 5 mei en méér Muziek in de
Klas hebben ruim 30 nieuwe, hoogstaande video’s opgeleverd. Het doel van deze
samenwerkingen is een betere maatschappelijke
verankering, het delen van expertise en een
educatieve bijdrage leveren aan
relevante projecten.

Content
Schooltv.nl heeft in 2018 ruim 700 nieuwe educatieve videoclips geproduceer en online
gezet. Eind 2018 stonden er ruim 7.000 educatieve clips en ruim 5.100 afleveringen op
Schooltv.nl. Naast de reguliere (tv-)series zoals het Klokhuis en De Buitendienst trekken vooral de oude Schooltv-series (vooral Huisje boompje beestje en Koekeloere) veel
gebruikers. Omdat er geen nieuwe aanwas is voor deze series neemt het bezoek langzaam af. Nieuwe webseries als Hoppatee, Clipphanger, Snapje! en Letterjungle zijn in
gebruik gaan groeien, maar halen nog niet de cijfers van de oude Schooltv-series.

Schooltv: Idee Puree

Innovatie
Naast de maandelijkse aanpassingen aan de site om het gebruikersgemak te verbeteren is in 2018 de nadruk gelegd op het realiseren en verfijnen van educatief verrijkend
digitaal lesmateriaal bij de video’s. Daarvoor is ook dit jaar de micriotool ingezet om
video’s te thematiseren en te verrijken. In totaal zijn er 15 interactieve schoolplaten
gemaakt. Een aantal daarvan sluit naadloos aan op het curriculum. Andere schoolplaten worden thematisch ingezet, bijvoorbeeld als product bij samenwerkingsprojecten
met onder andere het Rijksmuseum, het Van Gogh museum en het CPNB (o.a. organisator van de Kinderboekenweek).
De interactieve schoolplaten worden voortdurend geüpgraded, zoals het toepassen van
360-gradenfoto en interactieve opdrachten. Naast de productie van interactieve schoolplaten zijn ook andere functionaliteiten gebruikt voor het thematiseren en didactiseren
van videocontent. Daarvoor zijn er quizzen, lesideeën en scrollverhalen toegevoegd aan
de collectie.
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Levensbeschouwing
Frans Jennekens is verantwoordelijk voor Diversiteit &
Levensbeschouwing bij de NTR en onder andere organisator
van de Unconscious Bias workshops.
‘Met Unconscious Bias hebben we eindelijk iets in handen wat zoden aan de dijk
zet en dat geeft mij enorm veel energie! Ik ben al jaren bezig met diversiteit binnen de omroep, heb met de afdeling diversiteit veel programma’s gemaakt en
geprobeerd diversiteit zowel in beeld en geluid als binnen de organisatie te realiseren. Diversiteit is lange tijd geassocieerd geweest met minderheden helpen.
En dat is dus bijna altijd de ‘ander’. Mensen zijn minder geneigd iets voor een
ander te doen maar voor je zelf loop je altijd wat harder. Unconscious Bias gaat
nu precies om ons zelf, over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons
zelf, over onze vooroordelen. En het maakt ons bewust van wat ons creatieve
handelen beïnvloedt. Afgelopen jaar zijn er verschillende succesvolle en drukbezochte personeelsbijeenkomsten georganiseerd onder andere over afkomst en
vrouwen.
De talkshow De Nieuwe Maan werd in 2018 op de vrijdagmiddag uitgezonden
en kreeg een nieuwe presentatrice: Fidan Ekiz. De Nieuwe Maan is vooral online
aanwezig, via de sociale kanalen van het programma en op YouTube wordt er
een breed en groot publiek bereikt. Regelmatig zijn er video’s die online meer
dan 500K worden bekeken. De inhoud maakt vaak veel los, en roept veel reacties op. De achterban van het programma is online erg betrokken, social posts
hebben gemiddeld een hoge interactie.
Rondom alle wedstrijden van Marokko op het WK in Rusland werd, vanuit de
koffiezaak van oud-international Dries Boussatta, de online voetbalshow ‘Alle
ballen op Ziyech’ live uitgezonden op de facebook pagina van De Nieuwe Maan.
Willem van Hanegem, Ali B, Kees Jansma, Humberto Tan, Najib Amhali en vele
anderen waren te gast bij de talkshow.

De Nieuwe Maan
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Levensbeschouwing
In 2018 bestond het Caribisch Netwerk 5 jaar. In het kader daarvan organiseerde de NTR in Amsterdam, Willemstad (Curaçao) en Kralendijk (Bonaire) drukbezochte debatten met burgers, politici en journalisten over de berichtgeving
in de Nederlandse media over de Caribische eilanden en rondom de Caribische
gemeenschap in Nederland. Uit de websitestatistieken kon geconcludeerd worden dat het Caribisch Netwerk in de lift zit, vergeleken met het jaar ervoor is
er sprake van een stijging met ruim 30%. In totaal bezochten de afgelopen 12
maanden 370.000 unieke browsers de site. Per maand zijn dit zo’n 35.000 bezoekers, en per week ca 9.000 unieke bezoekers een stijging met een derde vergeleken met de voorafgaande periode. Ook vond er een kwantitatief en kwalitatief
onderzoek plaats naar de site van de Caribische Nieuwsvoorziening waaruit
bleek dat het aantal bezoekers fors gegroeid is het afgelopen jaar.

Verlossing in Varanasi
In april werd het bijzondere drieluik Verlossing in Varanasi uitgezonden. Presentator Narsingh Balwantsingh schetste de rituelen rondom de dood vanuit
de historische stad aan de Ganges. Volgens de Volkskrant; “ Niet de voor de
hand liggende freakshow over mensen die in het openbaar hun lijken verbranden, maar een integer en warm document dat fraai laat zien hoe in het Hindoeïsme de dood integraal onderdeel is van het leven en ook gevierd moet worden.
Wat daarbij helpt, zijn de indrukwekkende beelden: er zit een stillevenachtige
schoonheid in bijna elk shot. Explosies aan kleuren, vuur, mist, verstilde gezichten, steeds weer wisselend van tempo”.

In december werd de bijzondere serie Moslims zoals Wij uitgezonden op NPO2.
Bijna twee weken gingen 8 moslims met een zeer diverse achtergrond samenwonen in een herenhuis in Limburg. Ze konden zelf bepalen welke leefregels er
in het huis golden. De serie kreeg veel inhoudelijke en positieve reacties zowel
binnen als buiten de Islamitische gemeenschap. Op YouTube is de serie een groot
succes.

Kwesties
Kwesties op NPO Radio 1 is een wekelijks debatprogramma over maatschappelijke onderwerpen met speciale aandacht voor de multiculturele samenleving.
Bijvoorbeeld over discriminatie op de arbeidsmarkt, jihadisme en de vergrijzing van Nederland. Het programma komt wekelijks vanuit een ander deel van
Nederland waar in de grote gele NTR bus gasten uit de regio ontvangen worden. Kwesties wordt sinds 1 januari 2019 gepresenteerd door Marianne van den
Anker, criminoloog en voormalig wethouder.

Moslims zoals Wij
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Speciaal voor Iedereen
INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN EN SALES
De grappigste juf op het gebied van seksuele voorlichting, Dokter Corrie, maakte het
afgelopen jaar internationaal furore met haar Dokter Corrie Show. De NTR nam op
diverse internationale festivals en conferenties deel aan paneldiscussies over het
belang van programma’s over seksuele voorlichting voor kinderen. Het format is inmiddels in ontwikkeling genomen in Canada er is interesse uit Australië, Nieuw-Zeeland,
Zuid-Afrika en Frankrijk voor een lokale adaptatie.

SPECIAAL VOOR IEDEREEN
De NTR is er speciaal voor iedereen en heeft een centrale rol binnen het publieke bestel.
De kernwaarden en taken van de NTR sluiten naadloos aan op de prioriteiten van de
NPO. Omdat de NTR een landelijke publieke omroep is zonder leden en met wettelijke
taken, is de NTR onafhankelijk en ongebonden. De waardering van onze maatschappelijke partners en het publiek is voor de NTR maatgevend. En die waardering is groot en
groeit nog steeds.

In het najaar van 2018 is de dertiendelige jeugdserie Dieren Detectives in première
gegaan op kindermediafestival Cinekid. De serie is uitgezonden op ZAPP en gaat dit
najaar in première in Vlaanderen en Duitsland.
De afdeling Mediazaken heeft als doel om internationale samenwerkingen en
coproducties te bevorderen en formats en readymades te exploiteren.

De NTR biedt een breed scala aan informatieve, culturele en educatieve programma’s, gericht op publiek van alle leeftijden, opleidingsniveaus en sociale achtergronden. De NTR wil op die manier bijdragen aan een samenleving van actieve, zelfstandige
en nieuwsgierige burgers, waarbij niemand wordt buitengesloten. De NTR heeft dan
ook speciale aandacht voor jeugd en diversiteit. In dat kader neemt de NTR het voortouw bij projecten als Unconscious Bias, om de bewustwording in het denken over en
omgaan met diversiteit te stimuleren en worden programma’s voor moslims en hindoes,
die voorheen een eigen omroep hadden, bij de NTR geproduceerd.

De Dokter
Corrie Show

Door de samenwerking met maatschappelijke en culturele organisaties heeft de NTR
een breed maatschappelijk draagvlak en dat uit zich in de waardering van onze programma’s op radio en televisie en in de bezoekers van onze online platforms en social
media kanalen.
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Prijzen
Publiek en experts waarderen de programma’s en content
van de NTR. Dat blijkt uit deelname en kijkcijfers, maar ook uit
het aantal gewonnen prijzen in 2018. Zelfs een prestigieuze
International Emmy Award® hebben wij afgelopen jaar in onze
prijzenkast mogen zetten.

NTR documentaire Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal wint prestigieuze
International Emmy® Award en de Prix Italia
Het geestige, originele portret van de Israëlische schrijver Keret won een Emmy®
in de categorie ‘Art Programming’. Regisseur Stephane Kaas, schrijver Rutger
Lemm en namens Het Uur van de Wolf Marloes Blokker namen in New York de
prestigieuze prijs in ontvangst. De film werd door BALDR Film gemaakt voor Het
Uur van de Wolf.
Prix Italia
Etgar Keret – Een waargebeurd verhaal won de prestigieuze prijs in de categorie Performing Arts. De jury van de Prix Italia was onder de indruk van de
manier waarop de documentaire animaties, gespeelde scènes en interviews met
elkaar verweeft en vond de film “surprising from the first scene to the last”. De
Prix Italia is een internationale prijs die sinds 1948 jaarlijks wordt uitgereikt aan
de beste radio-, televisie- en internetprogramma’s.
Twee Tegels voor Nieuwsuur
Nieuwsuur won twee Tegels, de belangrijkste journalistieke jaarprijzen. In de
categorie Nieuws won verslaggever Bas Haan voor zijn reportage over politieke
druk bij het WODC, het wetenschappelijk onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Tegel voor het beste camerawerk (de Storimans-Tegel) ging naar cameraman Dennis Hilgers die met verslaggever Eelco
Bosch van Rosenthal door de VS reisde voor een serie reportages na één jaar
president Trump.

© Reuters/Andrew Kelly
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Prijzen
De Loep
De Loep is de prestigieuze prijs voor onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).
Nieuwsuur werd de grote winnaar van De Loep 2018. Bekroond met een
Loep werden Onderzoek naar steun aan Syrische strijdgroepen (Milena Holdert i.s.m. Trouw-journalist Ghassan Dahhan) in de categorie Controlerend
en Hackteam AIVD gaf FBI cruciale info over Russische inmenging verkiezingen (Eelco Bosch van Rosenthal i.s.m. Volkskrant-journalist Huib Modderkolk)
in de categorie Opsporend. Eerder won Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan
een Loep voor zijn boek De rekening voor Rutte in de categorie controlerende
onderzoeksjournalistiek.

In Blue

Speelfilm In Blue wint drie Gouden Kalveren
Tijdens het L’OR Gouden Kalveren Gala won de speelfilm In Blue, waar de NTR
coproducent van was, maar liefst drie Gouden Kalveren: Beste Regie (Jaap van
Heusden), Beste Actrice (Maria Kraakman) en Beste Scenario (Jaap van Heusden
& Jan Willem den Bok). Een doorgewinterde stewardess moet tijdens een vlucht
naar Boekarest helpen met een bevalling. In de nasleep rijdt haar taxi een vijftienjarige jongen aan die in de tunnels onder de stad woont. Ze raakt verwikkeld in een verwarrende relatie met hem. Producent was IJswater Films en de
film kwam tot stand met steun van CoBO en Filmfonds.

Vind die domme trut en gooi haar in de rivier
Op het Greenwich International Film Festival werd de NTR-Telefilm Vind die
domme trut en gooi haar in de rivier van regisseur Ben Brand uitgeroepen tot
Best Narrative Feature Film. De door Submarine Film geproduceerde Telefilm, tot
stand gekomen met steun van CoBo, gaat over de 15-jarige Remco, zijn vader en
jongere zusje Lizzy (13). Zij onderhouden een illegale puppyhandel. Remco doet
er alles aan om gezien te worden door zijn vrienden en zijn vader. In één van
zijn vele pogingen om zichzelf te bewijzen, zet hij een choquerend filmpje van
zijn zusje op het internet waarin te zien is hoe zij een aantal zieke puppy’s in
een rivier gooit. De impact van het filmpje op het internet is veel groter dan dat
hij ooit had kunnen bedenken.

Vlag en Wimpel 2018 voor Dokter Corrie
Bij de uitreiking van de Griffel prijzen werd in de categorie informatie de Vlag
en Wimpel 2018 (de eervolle vermelding) dit jaar toegekend aan het boek Dokter
Corrie geeft antwoord van Niki Padidar in samenwerking met de NTR. De Griffeljury 2018 bestond uit: Cathy Spierenburg (voorzitter), Nina Schouten, Anouk
van der Zee, Marjolein Meijvis en André Kuijpers.
Willem Wilmink Prijs 2018
Het NTR Snapje? Kilo, pond en ons won de Willem Wilminkprijs 2018. Doel van
deze prijs is het stimuleren van het kwalitatieve kinderlied. Snapje? is een
serie liedjes met videoclip met kleine kennishacks waardoor je basisprincipes
makkelijker begrijpt of onthoudt. Voor het Snapje? Kilo, pond en ons
schreef Katinka Polderman de tekst en verzorgde Kenny B. de muziek.

Snapje?
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Prijzen
Lovie Award voor hollandshoop.nl
De interactieve website hollandshoop.nl, een samenwerking tussen NTR/BNNVARA/Q42, won de Zilveren Lovie Award in de categorie Televisie & Film. De Lovie
Awards, een zusje van de internationale Webby Awards, belonen het beste,
meest creatieve digitale werk in Europa. Projecten die de NTR de afgelopen
twee jaar naast hollandshoop.nl heeft gelanceerd zijn de interactieve documentaires Jheronimus Bosch, de tuin der lusten, De metamorfose van Escher en
Focus Midden-Oosten.

Jacco de Wit,
Marlijn Aarts en Luc Willems.

Cinekid en Prix Jeunesse 2018
De Nederlandse korte jeugdanimatiefilm Polska Warrior heeft in 2018 maar
liefst drie prijzen in de wacht gesleept: op Cinekid de prijs voor Beste Nederlandse Korte Animatie en de Nationale Publieksprijs Bovenbouw en tijdens het
Prix Jeunesse International festival de International UNESCO Special Prize. In
Polska Warrior is Eryk, alias Polska Warrior, de onbetwiste held in de game Goldhunter. In het dagelijks leven merkt niemand hem echter op. Zijn game-buddy
Laura laat zien dat hij zijn game-vaardigheden ook buiten het spel kan gebruiken. Polska Warrior is door Armadillo Film geproduceerd in coproductie met de
NTR, met steun van Mediafonds en Filmfonds. Scenario: Christa de Graaf, Pepijn
Moors, Camiel Schouwenaar. Regie: Camiel Schouwenaar, animatie: Happy Ship/
Bigpixel. Productie: Armadillo Film/NTR

Zilveren YouTube Playbutton voor Het Klokhuis
Het Klokhuis mocht de Zilveren YouTube Playbutton in ontvangst nemen vanwege het behalen van de 100.000 abonnees op YouTube. In twee jaar tijd is het
Het Klokhuis-kanaal uitgegroeid tot het grootste YouTube-kanaal van de NTR. Per
maand heeft het kanaal gemiddeld 550.000 unieke kijkers, en in totaal zijn de
video’s meer dan 100 miljoen keer bekeken.
Radio Doc ‘De Zin van het Zingen’ wint tweede prijs Prix Europa
De Zin van het Zingen van documentairemaker Fatos Vladi won de tweede prijs
bij de Prix Europa in Berlijn, in de categorie Radio Music. De NTR was coproducent van deze radiodocumentaire, die tot stand kwam met steun van het
NPO-fonds.
Orkestwerk NTR ZaterdagMatinee bekroond
Jan-Peter de Graaff won met zijn orkestwerk Le café de nuit de eerste prijs bij
het International Rostrum of Composers in de categorie ‘jonge componisten
onder dertig’. Hij schreef zijn werk in opdracht van de NTR ZaterdagMatinee,
waarmee dit programma zich opnieuw als belangrijk initiator in de internationale nieuwe-muziekscene bewijst.

Hollands Hoop
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Prijzen
Otherland
Otherland is het biografische verhaal van vogue-danser Elvin Elejandro Martinez,verteld door regisseur Jan Pieter Tuinstra en choreograaf Keren Levi door
documentaire elementen te combineren met geënsceneerde dansscènes. De
productie van Blackframe, die tot stand gekomen met steun Mediafonds en
Filmfonds, werd diverse malen bekroond.

Mother's Ball

Shortcutz - Monthwinner June Amsterdam 2018
Best Experimental Spring 2018 Short of the Year Film Festival - Spain 2018
Young Audience Award (Premio del publicio joven) Incinerante
Festival de Cine 2018 - Columbia 2018
Best International Short Dance Film Award 2018 Choreoscope International Dance FilmFestival Barcelona - Spain
Best Documentary Short Film, Nahia Short Film Fest, Spain 2018
Best International Short Film, Festival Internacional de Cine
Independiente de Villa de Leyva, Colombia 2018
Best Directing - Jan Pieter Tuinstra, Zinetika Festival, Spain 2018
Special Mention 2018 - Da Bounce Urban Film Festival - The Netherlands

Mothers Balls
De documentaire Mothers Balls Catherine van Campen en Ottilie Maters werd
diverse malen bekroond. Amber Vineyard is de oprichter van het eerste ballroomhuis in Nederland. Daar zijn LGBTQ+-performers vrij om zich op de dansvloer te uiten. In Amerika leerde Amber Vineyard zichzelf kennen op de dansvloer
van ballroomhuizen, waar de LGBTQ+-gemeenschap volledig wordt omarmd.
Een productie van Blackframe, tot stand gekomen met steun Mediafonds en
Filmfonds.
-

Best Documentary ARTS TRIANGLE - Dance Film Festival, USA 2018
Best Documentary, Ciudad del Este Independent Film Festival,
Paraguay 2018
Best Documenatry Feature, Rethink Dance Festival, USA 2018
Best Director - Catherine van Campen , Divulge Dancers’
Film Festival, USA 2018

Greenaway Alphabet
Deze documentaire van Beeld BV, gemaakt met steun van Mediafonds, werd
uitgeroepen tot beste documentaire op het Tirana International Film Festival .
Cineast en kunstenaar Peter Greenaway (75) ademt kunst. ‘Art is life and life is
art’ is niet voor niets zijn levensmotto. Nu hij in de winter van zijn leven is aangekomen, maakt hij voor zijn zestienjarige dochter Zoë een alfabet, waarin zijn
grootste fascinaties aan bod komen.

Otherland
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Balans
Exploitatierekening
Kasstroomoverzicht

Jaarrekening
2018

Grondslagen van
Waardering en Resultaatbepaling
Toelichting op de Balans
Toelichting op de Exploitatierekening
Overige Verantwoording
Overige Gegevens

Beste Vrienden Quiz
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Jaarrekening
BALANS (na resultaatbestemming)

x € 1.000

ACTIVA

2018

PASSIVA

2017

Vaste activa
Materiële vaste activa1
Terreinen
Gebouwen
Installaties
Apparatuur
Inventaris en inrichting

2018

2017

750
4.857
5.607

750
5.714
6.464

1.096
1.944
3.040

1.244
1.925
3.169

8.826
8.826

8.826
8.826

5.713

5.381

1.345
4.201
4.533
15.792

1.516
1.846
4.500
13.243

33.265

31.702

Eigen vermogen

1.564
9.425
740
1.590
181
13.500

Algemene reserve8
Reserve Media-aanbod9

1.564
9.908
800
1.746
235
14.253

Voorzieningen
Pensioenvoorziening10
Overige voorzieningen11

Vlottende activa
Langlopende schulden
Voorraden
Onderhanden werk media-aanbod2
Overige voorraden3
Vorderingen
Handelsdebiteuren4
Overige vorderingen5
Overlopende activa6

Liquide middelen7
TOTAAL ACTIVA

12.564
3
12.567

8.555
6
8.561

826
142
1.011
1.979

1.072
5
1.065
2.142

5.219

6.746

33.265

31.702

Onderhandse leningen12
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers13
Belastingen en premies
sociale verzekeringen14
Overige schulden15
Overlopende passiva16

TOTAAL PASSIVA
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Verborgen verleden

EXPLOITATIEREKENING
x € 1.000
2018

2017

Media-aanbod17
Programmagebonden eigen bijdragen18
Opbrengst Nevenactiviteiten19
Som der bedrijfsopbrengsten

76.345
5.197
456
81.998

77.972
4.429
601
83.002

Lonen en salarissen20
Sociale lasten20
Afschrijving op materiële vaste activa21
Directe productiekosten22
Overige bedrijfslasten23
Som der bedrijfslasten

22.532
5.374
1.369
49.015
4.565
82.855

20.819
5.389
1.332
50.819
3.853
82.212

-857

790

-

-

-857

790

-

-

-857

790

Baten

Lasten

Bedrijfsresultaat
Rente
Financiële baten en lasten24
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Over te dragen Reserve Media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht25

FTE gemiddeld

353 (2017: 349)

FTE ultimo 		

356 (2017: 371)
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EXPLOITATIEREKENING PER PLATFORM
x € 1.000
Radio

TV

OMA

NA

OK

Totaal

Media-aanbod17
Programmagebonden eigen bijdragen18
Opbrengst Nevenactiviteiten19
Som der bedrijfsopbrengsten

6.860
249
7.109

49.687
4.461
54.148

8.704
487
9.191

456
456

11.094
11.094

76.345
5.197
456
81.998

Lonen en salarisen20
Sociale lasten20
Afschrijving op materiële vaste activa21
Directe productiekosten22
Overige bedrijfslasten23
Toerekening Organisatiekosten
Som der bedrijfslasten

1.986
557
54
4.401
50
7.048

11.544
3.233
143
38.791
766
54.477

3.036
852
5.409
42
9.339

136
38
34
13
61
282

5.830
694
1.172
380
3.694
-61
11.709

22.532
5.374
1.369
49.015
4.565
82.855

61

-329

-148

174

-615

-857

-

-

-

-

-

-

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen

61

-329

-148

174

-615

-857

Toerekening resultaat niet-prg.gebonden EB

15

115

20

-174

24

-

76

-214

-128

-

-591

-857

-

-

-

-

-

-

76

-214

-128

-

-591

-857

Baten

Lasten

Bedrijfsresultaat
Rente
Financiële baten en lasten24

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Over te dragen Reserve Media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht25
FTE gemiddeld

353 (2017: 349)

FTE ultimo 		

356 (2017: 371)
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KASSTROOMOVERZICHT
x € 1.000
2018

2017

-857

790

1.369
63
-129
446

1.332
9
-14
2.117

-4.006
163
2.549
-1.294

551
1.058
-1.566
43

-848

2.160

-679
-679

-573
-573

-1.527

1.587

5.219
6.746

6.746
5.159

-1.527

1.587

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassen voor:
-Afschrijvingen vaste activa
-Bijzondere afwaardering
-Mutatie voorzieningen
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassen voor :
-Mutatie voorraden
-Mutatie vorderingen
-Mutatie kortlopende en langlopende schulden

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Totalen
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld
in de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming
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.

ALGEMENE TOELICHTING
Voornaamste activiteiten
De NTR, gevestigd te Hilversum aan het Wim T. Schippersplein 5, 1217 WD Hilversum,
is een stichting, ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder nummer 51409763. De NTR
maakt speciale programma’s voor alle doelgroepen. De NTR is een publieke omroep met
wettelijke taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op
balansdatum 31 december 2018.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie
(met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Toegepaste standaarden
Op basis van artikel 2.172 Mediawet is de jaarrekening opgesteld conform het Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016, de bepalingen
van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT), BW2 Titel 9 en aanvullende
bepalingen van het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep.
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva in de balans gewaardeerd
tegen nominale waarde en luiden alle bedragen in duizenden euro.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde
zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid
van de bepaling van de waarde.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben
(moment van uitzending). De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens
de functionele valuta is. Tenzij anders vermeld is alle financiële informatie in euro’s
afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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Jaarrekening
Gebruik van schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
worden er verschillende oordelen en schattingen gevormd die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, installaties, apparatuur, vervoermiddelen,
inventaris/inrichting en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk
voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit aanschaffingskosten en overige kosten die rechtstreeks kunnen
worden toegerekend aan de vervaardiging.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben. De afschrijvingen worden berekend als een
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering
en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving
start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt
beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s
Vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta omgerekend tegen
de geldende wisselkoers op de transactiedatum.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij de NTR vorderingen, liquide middelen en langlopende- en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,
inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake
is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten, is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk
geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Terreinen
0%
Gebouwen
2,5%
Installaties
6,67%
Facilitaire apparatuur
20%
Hardware en software apparatuur
33,33% (vóór 2015 25%)
Vervoermiddelen
25%
Inventaris en inrichting
20%

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de
financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als er sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Het afschrijvingspercentage voor hardware en software bedraagt 33,33%.
In afwijking van het financiëel handboek 2016 wordt voor investeringen gedaan vóór
2015 een afschrijvingspercentage gehanteerd van 25%. Aanschaffingen boven de
tweeduizendvijfhonderd euro worden geactiveerd; aanschaffingen tot dit bedrag
komen direct ten laste van de exploitatierekening.
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voor de herhaling bekostiging is vastgesteld, wordt een deel van de directe kosten
toegerekend aan de herhaling. Waardering van een herhaling geschiedt tegen
maximaal het vastgestelde bekostigingsbedrag.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen.
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het
actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de
opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Aangekochte producties waar op basis van contractuele afspraken is betaald voor
het recht op herhaling van media-aanbod, worden op balansdatum gewaardeerd, mits
schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én
voor de herhaling bekostiging is vastgesteld. Waardering geschiedt tegen maximaal
het vastgestelde bekostigingsbedrag. Alle herhalingen worden drie jaar na de eerste
voorraadwaardering volledig afgewaardeerd.

Voorraden - nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van eigen producties geschiedt tegen de directe kosten. Onder de directe
kosten vallen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers,
de facilitaire kosten en de overige programmakosten.
De waardering van media-aanbod wordt verminderd met de, voor dit media-aanbod,
ontvangen bijdragen van derden. Nog niet verspreid media-aanbod wordt op balansdatum individueel beoordeeld. Bepaald media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd
als er is besloten het media-aanbod niet te verspreiden.

Reserve Media-aanbod
Op de Reserve Media-aanbod worden over- en onderbestedingen gemuteerd.
Een negatief saldo geeft een verrekenbaar tekort weer en een positief saldo een
bestedingsverplichting voor de toekomst. De Nederlandse Publieke Omroep heeft
een grens bepaald voor de maximale hoogte van de reserve voor media-aanbod.
Voor de NTR bedraagt deze € 6.500.

Als twee jaar na de eerste voorraadwaardering nog steeds geen beslissing is genomen
ten aanzien van het verspreiden van bepaald media-aanbod, wordt het betreffende
media-aanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het gaat dan om gevallen waarin wel voldoende zekerheid over de verspreiding
van het media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de verspreiding zal plaatsvinden
of de verspreiding later dan twee jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal
twee jaar na aankoop ingaan.
Voorraden - herhalingen
De directe kosten van een eigen productie worden toegerekend aan de eerste
verspreiding van deze productie. Alleen indien op het moment van eerste verspreiding
schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én

De Klas
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Voorzieningen - algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van een in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk
is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Indien
(een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Tenzij anders
vermeld worden voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste
schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
en verliezen af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud
aan panden, installaties e.d. op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven
van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor
zover deze is gevormd door de beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud
uitgaan boven de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden
voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de exploitatierekening.
Voorziening werkzekerheidsafspraken CAO
De voorziening werkzekerheidsafspraken CAO is bepaald op basis van de in de CAO
vastgelegde werkzekerheidsafspraken.
Voorziening omzetbelasting
De voorziening inzake omzetbelasting is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen bij een mogelijke claim van de Belastingdienst als gevolg van een dispuut
over toepassing van de printprijsregeling bij Nederlandse speelfilms.
De Aardappeleters
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Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen.
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen en wordt gewaardeerd tegen contante waarde. De berekening
is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

ging, verzending of exploitatie van het materiaal. De overige niet direct aan producten
toe te wijzen projectgebonden kosten, waaronder de organisatiekosten, worden
toegerekend aan het jaar waarop deze kosten betrekking hebben.
Lonen en salarissen
De kosten worden toegerekend aan de periode waarop de kosten betrekking hebben.
De cijfers over 2017 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk
te maken.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
Ingevolge artikel 2.149 t/m 2.153 van de Mediawet 2008 worden exploitatieoverschotten
geboekt ten gunste van de Reserve Media-aanbod ter verrekening met tekorten
in volgende jaren. Met ingang van 2005 dient een reserve, boven een door de NPO
gemaximeerde reserve voor media-aanbod, overgedragen te worden aan de NPO.

Directe productiekosten
Hieronder zijn begrepen de direct aan de programma’s toerekenbare kosten.
De kosten worden verantwoord in de periode dat de uitzending heeft plaatsgevonden.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden verantwoord in de periode waarop de kosten
betrekking hebben.

Exploitatierekening
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en
het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd (moment van uitzending). De lasten worden bepaald op historische
basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben (moment
van uitzending). In de exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschreven model opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Series
De kosten van programma’s die een seriematig karakter hebben, worden naar rato
van het aantal uitzendingen ten laste van de exploitatie gebracht.
Aanloop- en ontwikkelingskosten van projecten
Aanloopkosten voor series en research- en ontwikkelingskosten van toekomstige
projecten of pilots worden ten laste gebracht van de exploitatie.

Media-aanbod en programmagebonden eigen bijdragen
Media-aanbod met betrekking tot de exploitatie wordt als bate opgenomen als zij
schriftelijk is bevestigd. Programmagebonden eigen bijdragen worden toegerekend
aan de exploitatierekening van het boekjaar waarop de kosten van deze bijdragen
betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord
en toegerekend aan het jaar waarin sprake is van verspreiding van het media-aanbod.
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende
het dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht.

Nevenactiviteiten
Het resultaat van de nevenactiviteiten wordt bepaald door de opbrengst uit verkopen
in het boekjaar te verminderen met de directe kosten, zijnde de kosten voor vervaardi49
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Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan
de over die periode aan het pensioenfonds 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 er
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 fonds 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 Geld
van de Sjeik

De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet
gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd van
vijf jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in
deze uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:

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. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt
een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit
overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien
en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

•
•
•
•

Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen.
Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoerings
overeenkomst de premie vast. Er is geen maximale premie overeengekomen.
In geval van een reservetekort of –overschot van het pensioenfonds heeft
de NTR overeenkomstig het reglement geen aandeel daarin.

Dekkingsgraad pensioenfonds PNO Media
Door de kredietcrisis en de lage rente bevindt het pensioenfonds zich in een reservetekort. De dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB) van
het fonds per balansdatum bedraagt 106% (2017: 102 %). Het pensioenfonds heeft bij
DNB een herstelplan ingediend om binnen 10 jaar het eigen vermogen te herstellen
tot het vereiste minimum van circa 123%.

De pensioenvoorziening omvat de voorziening voor de pensioenverplichtingen aan
de medewerkers. De medewerkers van de NTR hebben een pensioenregeling die is
ondergebracht bij PNO Media. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk
geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de
toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de
middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe
heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe
geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.
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Ontslagvergoedingen
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de
NTR zich aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het dienstverband van een
of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter
stimulering van vrijwillig ontslag. De NTR heeft zich aantoonbaar verbonden tot het
doen van ontslaguitkeringen als formeel een gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld
en intrekking daarvan redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan/de regeling
zijn de betrokken locaties, alsmede de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de ontslaguitkering voor iedere functie(groep)
en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien
van de ontslaguitkeringen bij vrijwillig ontslag worden de verplichtingen en de last
berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar verwachting op het aanbod
zal ingaan. Indien er sprake is van ontslaguitkeringen die over meer dan 12 maanden
na balansdatum betaalbaar worden gesteld, dan worden deze tegen contante waarde
gewaardeerd.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren
Vennootschapsbelasting
De NTR is op basis van de wet ‘Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’
in beginsel onderworpen aan vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Operationele lease
Bij de NTR is er sprake van operationele lease, waarbij het leaseobject niet wordt
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden over de leaseperiode
ten laste van de exploitatierekening gebracht.
Reorganisatiekosten
Verantwoording van reorganisatiekosten en bijdragen voor reorganisatiekosten
van het ministerie van OCW vindt plaats op het moment dat deze zijn gerealiseerd,
voorzienbaar worden geacht of schriftelijk zijn toegekend.
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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 er sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening
latente belasting gevormd. Voor tijdelijke verschillen die bij realisatie of afwikkeling
van het actief, de voorziening, de schuld of het overlopend passief niet leiden tot over
toekomstige verslagjaren verschuldigde of te verrekenen belasting, ontstaan door
het karakter van de verschillen geen latenties.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum
en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden
verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van
belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden
de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Kasboekje
van Nederland
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Jaarrekening
TOELICHTING OP DE BALANS
x € 1.000

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Vervoer- Inventaris &
middelen
inrichting

Terreinen

Gebouwen

Installaties

Apparatuur

1.564
1.564

14.681
-4.773
9.908

3.094
-2.294
800

3.422
-1.676
1.746

21
-21
-

723
-488
235

23.505
-9.252
14.253

-

9
-492
-

3
-63
-

626
-719
-63

-

41
-95
-

679
-1.369
-63

Boekwaarde per 31 december

1.564

9.425

740

1.590

-

181

13.500

Aanschafwaarde 31 december
Aanschafwaarde desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Cumulatieve afschrijvingen
Bijzondere afwaardering

1.564
-

14.690
-5.265
-

3.097
-2.357
-

4.048
-130
130
-2.395
-63

21
-12
12
-21
-

764
-18
18
-583
-

24.184
-160
160
-10.621
-63

Boekwaarde per 31 december

1.564

9.425

740

1.590

-

181

13.500

Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Bijzondere afwaardering
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Totaal

Jaarrekening

Terreinen
Het Entreeterrein is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3).
Het terrein van het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en
BNNVARA (1/2). Het terrein van het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR.
De boekwaarde van de terreinen ad € 1.564 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARA-terrein
ad € 807, het terrein in gedeelde eigendom met BNNVARA en VPRO ad € 174 en het
terrein van het NTR Paviljoen ad € 583.
Gebouwen
Het Entreegebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3).
Het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en BNNVARA (1/2).
Het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR. De boekwaarde van de gebouwen
ad € 9.425 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 6.537, het Entreegebouw
ad € 1.780 en het NTR Paviljoen ad € 1.108.
Installaties
De boekwaarde van de installaties ad € 740 is opgebouwd uit energie- en warmteinstallaties in
het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 542, het Entreegebouw ad € 163 en het NTR Paviljoen ad € 35
Apparatuur
De boekwaarde van de apparatuur ad € 1.590 is opgebouwd uit facilitaire apparatuur
ad € 1.184 en hard- en software ad € 406. In 2018 is een bedrag ad € 626 geïnvesteerd
in met name een mobiele (radio)studio en verder in netwerksystemen en back-up/
recovery systemen. Daarnaast heeft er een investering en afwaardering ad € 63
plaatsgevonden in een facilitaire programmastudio, omdat de realiseerbare waarde
aan het einde van de productieperiode nihil is.
Vervoermiddelen
De boekwaarde van de vervoermiddelen is nihil.
Inventaris en inrichting.
De boekwaarde van inventaris en inrichting bedraagt € 181. In 2018 is een bedrag
ad € 41 geïnvesteerd in onder andere stabureaus.
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VOORRADEN

Op het saldo handelsdebiteuren worden de dubieuze debiteuren in mindering
gebracht. De dubieuze debiteuren zijn als volgt opgebouwd:

2. Voorraden onderhanden werk media-aanbod

Waarde voorraad per 31 december
Bijdragen Mediafonds/NPO-fonds
Bijdragen overige derden

Balanswaarde per 31 december

2018

2017

15.219

11.887

2.282
373
2.655

2.703
629
3.332

12.564

Stand per 1 januari
Afboekingen
Stand per 31 december

2018

2017

23
-23

31
-8

-

23

Het saldo dubieuze debiteuren is nihil en daalt ten opzichte van 2017 door de afboeking
van een aantal dubieuze debiteuren.

8.555

5. Overige vorderingen

De voorraad per 31 december 2018 bedraagt € 12.564. De voorraad stijgt ten opzichte
van 2018 door een toename van het aantal langlopende producties en coproducties,
een toename van producties die begin 2019 worden uitgezonden en een stijging van
het aantal aankopen via de NPO. Een specificatie van de bijdragen is opgenomen onder
de ‘Overige verantwoording’.
De voorraad ouder dan twee jaar bedraagt € 767. Dit betreft speelfilms en documentaires waarvoor een uitzendgarantie aanwezig is. In 2018 is er geen sprake geweest van
afwaardering van projecten of waardering van herhalingen.

Het saldo overige vorderingen ad € 142 stijgt ten opzichte van 2017 door een
opgenomen vordering op de NPO voor toegekend media-aanbod.

6. Overlopende activa

3. Overige voorraden

De overlopende activa ad € 1.011 betreffen nog te ontvangen programmatische bijdragen van het NPO-fonds ad € 415, baten nevenactiviteiten ad € 161 en diverse overige
bijdragen van derden ad € 435 (o.a. co-productiebijdragen, bijdragen CoBO en bijdragen
publieke omroepen). Het volledige bedrag van de overlopende activa heeft een
resterende looptijd minder dan 1 jaar.

De overige voorraad ad € 3 bestaat uit een voorraad tegoedbonnen en daalt ten
opzichte van 2017 door het aanhouden van een lagere voorraad.

LIQUIDE MIDDELEN

VORDERINGEN

7. Liquide middelen

4. Handelsdebiteuren

Het totaal van de liquide middelen bedraagt € 5.219, waarvan € 18 in kas. Het saldo
daalt ten opzichte van 2017 als gevolg van een toename van de voorraad programma’s
die in productie zijn en waar een uitzendgarantie aan ten grondslag ligt.

De vordering op handelsdebiteuren ad € 826 daalt ten opzichte van 2017 als gevolg
van een actief debiteurenbeleid en fluctuaties in de programmering.
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PASSIVA

Ten aanzien van deze compensatieregeling is door de NTR een voorziening getroffen.
De voorziening is berekend door het pensioenfonds PNO Media en contant gemaakt
tegen een rentevoet van 1%.
2018
2017

EIGEN VERMOGEN
8. Algemene reserve
De algemene reserve ultimo 2018 bedraagt € 750, dit is het door OCW voor de NTR
gehanteerde grensbedrag voor de algemene reserve.

Stand per 1 januari
Herrekening
Vrijval

1.244
28
-176

1.321
56
-133

1.096

1.244

9. Reserve Media-aanbod

Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat na overdracht

2018

2017

Stand per 31 december

5.714

4.924

De pensioenvoorziening ad € 1.096 daalt ten opzichte van 2017 door met name
uitdiensttreding van een aantal medewerkers.

-857

790

11. Overige Voorzieningen
Stand per 31 december

4.857

5.714

VOORZIENINGEN

Loopbaantrajecten
Voorziening inzake omzetbelasting
Voorziening jubilea
Voorziening groot onderhoud NTR/BNNVARA-gebouw
Voorziening groot onderhoud NTR Paviljoen
Voorziening groot onderhoud Entreegebouw

10. Pensioenvoorziening

Stand per 31 december

Het negatieve exploitatieresultaat ad € 857 is ten laste gebracht van de Reserve
Media-aanbod en in de jaarrekening verwerkt. De maximum Reserve Media-aanbod
van de NTR bedraagt € 6.500.
Er is geen sprake van overgedragen Reserve Media-aanbod aan de NPO.

Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is een compensatieregeling ingevoerd, gebaseerd op artikel 44 uit het PNO pensioenreglement.
Artikel 44 compenseert het gemis aan pensioenopbouw tussen 60 en 65 jarige leeftijd
voor iedere werknemer die op 1 januari 1997 deelnemer was en tot de destijds
geldende pensioenleeftijd van 60 jaar onafgebroken deelnemer zou blijven.
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2018

2017

395
68
456
716
219
90

372
211
430
633
203
76

1.944

1.925

Jaarrekening
Loopbaantrajecten
De voorziening loopbaantrajecten wordt gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel voor medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam
zijn en recht hebben om eens in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen op kosten
van de werkgever. Hiertoe wordt een bedrag ad € 1 (duizend euro) per werknemer
gereserveerd.

Stand per 1 januari
Dotatie
Uitbetalingen
Stand per 31 december

2018

2017

372
38
-15

346
52
-26

395

Stand per 1 januari
Vrijval

2018

2017

211
-143

293
-82

68

211

Stand per 31 december

De voorziening ad € 68 daalt ten opzichte van 2017 doordat de voorziening jaarlijks
wordt afgebouwd, rekening houdend met de navorderingstermijn van de Belastingdienst. De voorziening heeft een looptijd korter dan één jaar.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen
in overeenstemming met richtlijn 271 Personeelsbeloningen. De voorziening betreft de
contante waarde van in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. In de berekening
wordt een rentevoet gehanteerd van 1% en een gemiddelde stijging van het salaris
van 1%. De rentevoet wordt omroepbreed jaarlijks door de NPO vastgesteld.
Verder wordt er rekening gehouden met gedane toezeggingen, blijfkans, leeftijd en
een pensioengerechtigde leeftijd zoals opgenomen in de algemene ouderdomswet.

372

De voorziening ad € 395 stijgt ten opzichte van 2017 door een stijging van het aantal
medewerkers op peildatum 1 januari 2018 ten opzichte van 1 januari 2017. De peildatum is vastgesteld op grond van de CAO. De voorziening is toereikend ter dekking
van loopbaantrajecten voor het totaal aantal werknemers. Het is niet mogelijk om
het kortlopende deel van de voorziening in te schatten, omdat de voorziening flexibel
kan worden aangewend.

Voorziening inzake omzetbelasting
Deze voorziening is het gevolg van een verschil van mening tussen de Belastingdienst
en de NTR over de toepassing van de printprijsregeling bij Nederlandse speelfilms.
Als gevolg van het vervallen van de printprijsregeling, wordt er geen reservering
meer opgebouwd voor toekomstige jaren.

2018

2017

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

430
40
-14

424
30
-24

Stand per 31 december

456

430

Van de voorziening ad € 456 heeft € 6 een looptijd korter dan één jaar.
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Voorziening groot onderhoud’
De voorzieningen groot onderhoud van het NTR/BNNVARA-gebouw, NTR Paviljoen en
Entreegebouw hebben een overwegend langlopend karakter en stijgen ten opzichte
van 2017, omdat de kosten voor groot onderhoud van de gebouwen lager zijn dan de
reguliere dotatie aan de voorziening.

Entreegebouw
2018

2017

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

76
16
-2

60
16
-

Stand per 31 december

90

76

NTR/BNNVARA-gebouw
2018

2017

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

633
87
-4

570
87
-24

Stand per 31 december

716

633

2018

2017

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

203
16
-

169
47
-13

Stand per 31 december

219

203

Van de voorziening heeft € 13 een looptijd korter dan één jaar..

Van de voorziening heeft € 190 een looptijd korter dan één jaar.
NTR Paviljoen
VakKing 2018

De dotatie daalt omdat er een aanpassing heeft plaatsgevonden in de planning van de
onderhoudswerkzaamheden. Van de voorziening heeft € 24 een looptijd korter dan één
jaar.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

15. Overige schulden
2018

2017

12. Onderhandse leningen
De lening van het Ministerie van OCW ad € 8.826 is rentedragend, aflossingsvrij en
kan te allen tijde worden afgelost. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld
en bedraagt in 2018 0%. In de verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Reservering verlofuren
Reservering depot leeftijdsuren
Schuld aan de NPO
Diversen

736
511
2.134
820

834
416
296
300

KORTLOPENDE SCHULDEN

Totaal

4.201

1.846

13. Schulden aan leveranciers

De totale overige schulden bedragen € 4.201 en stijgen ten opzichte van 2017 door
een schuld aan de NPO voor additioneel werkkapitaal.

De schulden aan leveranciers ad € 5.713 betreffen openstaande crediteuren.

14. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Reservering verlofuren
De verlofuren worden gewaardeerd op basis van het jaarsalaris, opgehoogd met
sociale lasten, en berekend naar rato van de opgebouwde verlofuren. Voor de verlofuren dient conform de CAO-bepalingen een voorziening te worden getroffen. 			
De reservering verlofuren ad € 736 daalt ten opzichte van 2017 doordat medewerkers
actiever verlofuren hebben opgenomen.

Het saldo belastingen en premies sociale verzekeringen ad € 1.345 betreft de afdracht
loonheffing over december en daalt ten opzichte van 2017 door een daling van het
aantal Fte ultimo boekjaar.
Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van
kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze
in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om
zo een gelijk speelveld te creëren. Dit houdt voor de NTR in dat zij per 1 januari 2016
Vpb-plichtig is voor zover zij één of meer onderneming(en) drijft. De NTR heeft goede
argumenten om zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is voor
de vennootschapsbelasting. Hierover is zij in discussie getreden met de Belastingdienst.
Deze discussie is momenteel nog gaande. De directie van de NTR acht de implicatie van
de sinds 1 januari 2016 van kracht geworden Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen beperkt en derhalve is geen Vpb (acuut en latent) in de jaarrekening
2018 opgenomen.

Reservering depot leeftijdsuren
Medewerkers kunnen, als uitvloeisel op hetgeen in de CAO is afgesproken, opgebouwde
leeftijdsdagen onderbrengen in een separaat depot leeftijdsuren. Dit depot kan
uitsluitend worden aangewend aan het einde van de loopbaan ter vervroeging van
de pensioendatum. De leeftijdsuren worden op dezelfde grondslagen gewaardeerd
als de verlofuren.
De reservering depot leeftijdsuren ad € 511 stijgt ten opzichte van 2017 doordat
medewerkers meer verlofuren in het depot leeftijdsuren hebben ondergebracht.
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Schuld aan de NPO
De schuld aan de NPO ad € 2.134 stijgt ten opzichte van 2017 door een schuld aan
de NPO voor additioneel werkkapitaal ten behoeve van aanvullende financiering van
de voorraad van de NTR voor langlopende (drama)series, speelfilms, documentaires,
jeugdprogrammering en geschiedenisprogramma’s.

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van
kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze
in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om
zo een gelijk speelveld te creëren. Dit houdt voor de NTR in dat zij per 1 januari 2016
Vpb-plichtig is voor zover zij één of meer onderneming(en) drijft. De NTR heeft goede
argumenten om zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is voor
de vennootschapsbelasting. Hierover is zij in discussie getreden met de Belastingdienst.
Deze discussie is momenteel nog gaande. De directie van de NTR acht de implicatie van
de sinds 1 januari 2016 van kracht geworden Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen beperkt en derhalve is geen Vpb (acuut en latent) in de jaarrekening
2018 opgenomen.

Diversen
Het saldo diversen ad € 820 stijgt ten opzichte van 2017 door een schuld als gevolg van
de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie door opgelegde bezuinigingen van OCW.

16. Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva ad € 4.533 zijn verplichtingen opgenomen die betrekking
hebben op 2018 en waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen. Het betreft verplichtingen voor programmatische kosten (bijvoorbeeld co-productiebijdragen, rechten,
diverse facilitaire productiekosten) en organisatiekosten. Het volledige bedrag van
de overlopende passiva heeft een resterende looptijd minder dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen activa
Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen activa.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
< 1 jaar

< 5 jaar

Totaal

Faciliteiten
Huur

542
223

968
-

1.510
223

Totaal

765

968

1.733

Er zijn geen verplichtingen langer dan vijf jaar aangegaan.

11 Friese Fonteinen
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING x € 1.000

18. Programmagebonden eigen bijdragen

BATEN
Mediafonds/NPO-fonds
CoBO
Overige derden

2018

2017
3.105
126
1.075
4.306
123
4.429

2018

2017

Vergoedingen OCW
Omroep Brede Middelen
Vergoeding reorganisatiekosten OCW

71.715
4.630
-

71.598
4.510
1.864

Overige programma-opbrengsten

3.143
168
1.451
4.762
435

Totaal

5.197

Totaal

76.345

77.972

Voor een specificatie van de bijdragen Mediafonds, NPO-fonds, CoBO en overige derden
wordt verwezen naar de ‘Overige verantwoording’.

17. Media-aanbod

De totale baten media-aanbod bedragen € 76.345 en dalen ten opzichte van 2017
met € 1.627 (2%) doordat er in 2018 geen vergoeding voor reorganisatiekosten is
verantwoord.
De vergoedingen OCW betreffen reguliere baten media-aanbod voor toegekende en
uitgezonden programma’s.
De Omroep Brede Middelen betreffen met name baten voor Cultura/NPO 2 Extra, levensbeschouwelijke programmering, Caribische nieuwsvoorziening, NPO Start Plus en de
exploitatie van programmarechten.

De overige programma-opbrengsten ad € 435 betreffen kabel- en muziekopbrengsten
en opbrengsten Videma en kaartverkoop. De opbrengsten stijgen ten opzichte van 2017
door een eenmalige afrekening in 2018 van kabelopbrengsten uit voorgaande jaren.

19. Opbrengst nevenactiviteiten
De opbrengst nevenactiviteiten ad € 456 daalt ten opzichte van 2017 door lagere
opbrengsten uit de verkoop of het in licentie geven van (delen van) programma’s
(royalties) en de verkoop van programma gelieerde producten. Voor een specificatie
van de nevenactiviteiten wordt verwezen naar de ‘Overige verantwoording’.

In 2018 is geen vergoeding voor reorganisatiekosten verantwoord.
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21. Afschrijvingen op materiële vaste activa

20. Lonen en salarissen

De afschrijvingen op materiële vaste activa ad € 1.369 betreffen afschrijvingen op
gebouwen, installaties, apparatuur en inventaris en inrichting. Voor een toelichting
op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Lonen & Salarissen
Overige personeelskosten
Sociale- en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten

Totaal

2018

2017

20.630
1.902
22.532

20.037
782
20.819

3.374
2.000
5.374

3.237
2.152
5.389

27.906

26.208

22. Directe productiekosten
De directe productiekosten zijn opgebouwd uit technische productiekosten, kosten
van freelancers, co-productiebijdragen, bijdragen van publieke omroepen en overige
programmakosten.
2018
2017

Personeelsaantallen
FTE gemiddeld 353 (2017: 349)
FTE ultimo		
356 (2017: 371)
De totale lasten ad € 27.906 stijgen ten opzichte van 2017 als gevolg van met name een
stijging van de overige personeelskosten. De overige personeelskosten stijgen door
reorganisatiekosten bij de afdeling Marketing & Communicatie als gevolg van de door
OCW opgelegde bezuinigingen.
De overige personeelskosten bestaan naast reorganisatiekosten uit detacheringskosten, reiskosten woon-werk en diverse overige personeelskosten.
De lonen & salarissen en sociale lasten stijgen licht ten opzichte van 2017 door met
name een CAO-verhoging.
De pensioenlasten dalen ten opzichte van 2017 door een daling van de pensioenpremie.
De lonen, salarissen en overige personeelskosten over 2017 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.

Technische productiekosten
Freelancers
Co-productiebijdragen
Bijdrage publieke omroepen
Overige Programmakosten

14.364
8.824
16.700
-2.296
11.423

15.728
8.917
18.831
-2.846
10.189

Totaal

49.015

50.819

De totale directe productiekosten ad € 49.015 dalen ten opzichte van 2017 als gevolg
van lagere technische productiekosten en co-productiebijdragen.
De technische productiekosten dalen door het uitzenden van andersoortige producties.
De co-productiebijdragen dalen ten opzichte van 2017 door een daling van het aantal
extern geproduceerde programma’s (co-producties).
De bijdrage publieke omroepen daalt ten opzichte van 2017 door een afname van in
gezamenlijkheid met andere omroepen geproduceeerde programma’s. De overige programmakosten stijgen ten opzichte van 2017 door een stijging van de productiekosten
voor FunX als gevolg van een stijging van toegekend budget voor FunX.
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23. Overige bedrijfslasten
2018

2018

2017

-857
775

790
-1.864
-17

-82

-1.091

2017

Overige kosten CAO personeel
Uitbesteed werk aan bedrijven
Overige aan afdeling gerelateerde kosten
Promotiekosten
Huisvestingskosten
Overige kosten

611
2.000
275
598
445
636

638
1.301
298
428
448
740

Totaal

4.565

3.853

Saldo exploitatieresultaat na overdracht
Correctie vergoeding reorganisatiekosten
Correctie reorganisatiekosten
Genormaliseerd exploitatieresultaat na overdracht

De overige bedrijfslasten ad € 4.565 stijgen ten opzichte van 2017 door een stijging
van kosten voor uitbesteed werk aan bedrijven en promotiekosten. De kosten voor
uitbesteed werk aan bedrijven stijgen ten opzichte van 2017 door een stijging van
de inhuur van extern personeel en doordat er in 2017 sprake was van een eenmalige
vrijval van een voorziening voor juridische kosten.
Het Klokhuis
onderneemt

De promotiekosten stijgen ten opzichte van 2017 door hogere uitgaven voor programmamarketing voor jeugd (Sinterklaasjournaal). De overige kosten dalen ten opzichte van
2017 door met name een hogere vrijval van de voorziening voor btw lasten.

24. Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn nihil als gevolg van de lage rentestanden in 2018.
Het rentepercentage van de lening van OCW bedraagt in 2018 0%.

25. Exploitatieresultaat na overdracht
Het exploitatieresultaat na overdracht bedraagt € 857 negatief (1% van de baten).
Het negatieve exploitatieresultaat is met name het gevolg van gerealiseerde reorganisatiekosten in 2018.
63

Jaarrekening
OVERIGE VERANTWOORDING

Cluster 1

Cluster 7

Totaal

400
400

56
56

456
456

Lasten
Lonen en salarisen
Sociale lasten
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten
Toerekening Organisatiekosten
Som der bedrijfslasten

116
33
25
6
54
234

20
5
9
7
7
48

136
38
34
13
61
282

Bedrijfsresultaat

166

8

174

Baten

ACCOUNTANTSKOSTEN

Opbrengst Nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten

De accountantskosten 2018 van KPMG bedragen € 75 (2017: € 74).
De kosten voor overige dienstverlening van KPMG betreffen een bijzondere verklaring
bij een projectafrekening ad € 4 (2017: € 24). In 2017 was sprake van kosten voor
de uitvoering van een IT-audit.

NEVENACTIVITEITEN
Nevenactiviteiten dienen te worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media.
Overeenkomstig artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet wordt toestemming gegeven
voor een nevenactiviteit indien deze verband houdt met of ten dienst staat van de
verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het
media-aanbod van de publieke media-instelling en indien deze op marktconforme wijze
wordt verricht en ten minste kostendekkend is.

Nevenactiviteiten worden volgens de beleidsregels van het Commissariaat voor de
Media 2016 verantwoord op basis van een indeling per cluster.
Cluster 1 betreft de exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten
de publieke media-opdracht (bijvoorbeeld programmaformats buitenland, fragmenten,
ready-mades, dvd’s, cd’s of downloads).
Cluster 7 betreft het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten
(bijvoorbeeld lespakketten, (werk)boeken en docentenhandleidingen, merchandise
producten of licentieverlening van rechten op (beeld)merken).
Er is geen sprake van niet-kostendekkende nevenactiviteiten per cluster of binnen de
clusters. Binnen de clusters is er geen sprake van individuele nevenactiviteiten met een
totaal aan opbrengsten of lasten groter dan € 125.
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Liquiditeitsrisico
De NTR bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeits-begrotingen- en prognoses en ziet erop toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast doet de NTR aan actief
crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer van werkkapitaal en voorraad.

De NTR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van primaire financiële
instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kort- en langlopende schulden
die de NTR blootstelt aan krediet-, rente-, kasstroom-, valuta- en liquiditeitsrisico.
Om deze risico’s te beheersen heeft de NTR beheersmaatregelen opgesteld, waaronder frequente liquiditeitsprognose, actief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief
beheer van werkkapitaal en voorraad media-aanbod. Deze risico’s worden intern voortdurend en nauwlettend bewaakt. Er is bij de NTR geen sprake van complexe financiële
instrumenten zoals financiële derivaten.

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen
de onderneming en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties
wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of
er een bedrag in rekening is gebracht.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke
grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder
‘WNT en bezoldiging’.

Kredietrisico
De NTR loopt kredietrisico over vorderingen opgenomen onder de handels- en overige
vorderingen. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt bedraagt€ 1.979
bestaande uit vorderingen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij een aantal tegenpartijen. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan
hun betalingsverplichtingen voldaan.

WNT EN BEZOLDIGING

Renterisico en kasstroomrisico
De NTR loopt renterisico over rentedragende vorderingen en schulden.
Voor vorderingen loopt de NTR risico ten aanzien van toekomstige kasstromen.
Ter beperking van dit risico heeft de NTR geen rentederivaten afgesloten.

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de NTR van toepassing zijnde regelgeving
‘het algemene WNT-maximum’ en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor
de Media d.d. 21 december 2017.
Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in 2018 bedraagt € 189 (2017: € 181).
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of per functie is berekend
naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte.
Het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht is voor de voorzitter € 28 (15%
van het bezoldigingsmaximum) en voor de overige leden € 19 (10% van het bezoldigingsmaximum). De bezoldiging in 2018 voor de leden en de voorzitter van de Raad van
Toezicht is onder het toepasselijke WNT-maximum.

Valutarisico
Als gevolg van beperkte internationale activiteiten is er beperkt sprake van een
valutarisico.
Prijsrisico
De NTR heeft geen investeringen in beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde
bedrijven. Hierdoor loopt de NTR geen prijsrisico.
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Leidinggevende topfunctionarissen x ¤ 1
P. Römer
Algemeen directeur
1/1-31/12
1
ja

Gegevens 2017
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

P. Römer
Algemeen directeur
01/01-31/12
1
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

216.572
13.802
230.374

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

215.631
14.333
229.964

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
230.374

Totale bezoldiging

229.964

Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

*
N.v.t.

Kijken in de ziel:
Religieuze leiders
* Per 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden, waarin een overgangsbepaling
is opgenomen. De bezoldiging is in overeenstemming met de overgangsbepaling.
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Toezichthoudende topfunctionarissen x ¤ 1
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

E. van der Burg
Voorzitter RvT
01/01-31/12

G.M.C. de Ranitz
Vice-voorzitter RvT
01/01-31/12

M.C.T.H. Dijkman
Lid RvT
01/01-31/12

E. Huizer
Lid RvT
01/01-31/12

H. Moukaddim
Lid RvT
01/01-31/12

J.E.M. Brinkman
Lid RvT
01/01-31/12

8.750
28.350

10.625*
18.900

10.000
18.900

10.000
18.900

10.000
18.900

10.750*
18.900

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

E. van der Burg
Voorzitter RvT
1/1-31/12

G.M.C. de Ranitz
Vice-voorzitter RvT
1/1-31/12

M.C.T.H. Dijkman
Lid RvT
1/6-31/12

E. Huizer
Lid RvT
1/6-31/12

H. Moukaddim
Lid RvT
1/1-31/12

J.E.M. Brinkman
Lid RvT
1/1-31/12

27.150

10.750*
18.100

5.833
10.558

5.833
10.558

10.000
18.100

10.750*
18.100

*Inclusief vergoeding voor bijwonen vergaderingen Auditcommissie
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VERANTWOORDING PROGRAMMAKOSTEN PER DOMEIN

Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) bevat de regeling
voor die presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de
publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald
door marktwerking. Het BPPO bevat honoreringsnormen waaraan landelijke publieke
media-instellingen zijn gebonden. De bezoldiging is bij de NTR toegepast conform
de regeling BPPO en blijft binnen de honoreringsnormen.

Conform het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2016 en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor de Media
d.d. 25 januari 2019 dienen kosten voor televisie en radio per domein per platform
verantwoord te worden.

ONAFHANKELIJK PRODUCT

Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten

Domein Televisie

De lasten onafhankelijk product betreft lasten die samenhangen met de verzorging van
media-aanbod dat bestaat uit Europese producties die kunnen worden aangemerkt als
onafhankelijke producties.

Lasten onafhankelijke producties
OCW-programmabudget
Procentuele besteding

2018

2017

15.554
49.687
31%

16.989
52.546
32%

Totaal

Het bestedingspercentage van media-aanbod aan onafhankelijke producties bedraagt
31% (2017: 32%) en is ruimschoots boven de norm van 16,5%.

BARTERING
Een barter is een overeenkomst waarbij twee partijen goederen en/of diensten ruilen
die een gelijke geldelijke waarde hebben, excl. btw. Voorwaarden rondom barteringtransacties zijn vastgelegd in een beleidsbrief bartering door publieke omroepinstellingen. Barteringtransacties dienen conform bepaling RJ 270.108 te worden
verantwoord in de jaarrekening 2017. Bij de NTR is in 2018 geen sprake van barterovereenkomsten of bartertransacties met derden.
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NPO 1

NPO 2

NPO 3

Zapp

Totaal

801
388
982
-

11.417
4.714
7.337
7.150
-

594
731
2.400
6.507
-

332
10.096
1.028
-

12.011
6.578
20.221
15.667
-

2.171

30.618

10.232

11.456

54.477
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SPONSORBIJDRAGEN EN BIJDRAGEN VAN DERDEN

NPO
Radio 1

NPO
Radio 2

NPO
Radio 4

NPO
Radio 3

NPO
Radio 5

Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten

1.846
1.180
-

69
-

10
3.552
-

391
-

-

1.846
10
5.192
-

Totaal

3.026

69

3.562

391

-

7.048

Domein Radio

Domein OMA

Totaal

Onder verwijzing naar de Mediawet artikel 2.106 tot en met 2.114, het Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 en de ‘Beleidsregel sponsoring publieke media-instellingen 2018’ van het Comissariaat voor de Media
d.d. 27 maart 2018 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de sponsorbijdragen
en andere bijdragen van derden die in het boekjaar in de exploitatierekening (verspreid
media-aanbod) en in de voorraad (nog niet verspreid media-aanbod) zijn verantwoord.
Daarnaast is het overzicht ingevuld voor bijdragen voor verspreid media-aanbod die
direct door een buitenproducent zijn ontvangen en niet door de NTR.
De NTR heeft de volledigheid van de rechtstreekse bijdragen van derden aan buitenproducenten afgedwongen in de productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen
opgenomen, dat indien buitenproducenten rechtstreeks bijdragen van derden
ontvangen, dit vooraf aan de NTR dient te worden overlegd. De rechtstreekse bijdragen
derden aan buitenproducenten die in de jaarrekening worden verantwoord zijn in
het boekjaar ontvangen en vastgelegd in de administratie.

Totaal

Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten

1.569
297
2.639
4.834
-

Totaal

9.339
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Jaarrekening
SPONSORBIJDRAGEN EN BIJDRAGEN VAN DERDEN
Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod

Aantal
afl.
Organisatie

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

2Doc: De keuze van mijn vader

1

Mediafonds

113.000

2Doc: De Woordvoerder

1

NPO fonds

30.250

Stichting Het Rijksmuseum Fonds

24.200

24.200

Prins Bernhard Cultuurfonds

50.000

50.000

100.000

100.000

5.000

5.000

80 jarige oorlog, NWM 2018
80 Jaar oorlog

n.v.t.
7

Stichting Merweborgh
Amsterdam Dance Event, NPO2 extra 2018

1

Stichting Buma Cultuur

Broers

1

Mediafonds

City Folk - Amsterdam

5

TV UNAM, Mexico

-2.000

De Lokroep van Venetië

12

NPO fonds

65.233

De nieuwe buur, online 2018

Dierendetectives

n.v.t.

5

113.000
30.250

300.000

300.000
-2.000
65.233

HRT Croation Radio Television

1.000

1.000

RTP Ponta Delgada, Portugal

2.500

2.500

RTV Slovenija, Slovenië

2.500

2.500

CZTV Parague, Czech Republic

2.500

2.500

RTS Belgrade, Serbia

2.500

2.500

RTVE TVE Cataluna

2.500

2.500

Beta Film GMBH

23.077

23.077

CoBO

38.462

Norddeutschen Rundfunk
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, NV van Publiek recht

70

38.462

134.615

134.615

38.462

38.462

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod
Het Klokhuis serie 31

Het leven en werk van Vincent van Gogh,
NWM

Aantal
afl.
Organisatie

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

n.v.t.

Kamer van koophandel

42.477

42.477

10

Kamer van koophandel

300.000

300.000

3

Unie van Waterschappen

52.500

52.500

1

Maag Lever Darm Stichting

17.500

17.500

1

Nationaal Comité 4 en 5 mei

20.000

20.000

1

Stichting Directie der Oostersche Handel
en Reederijen

1.000

1.000

1

Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst

1.000

1.000

1

Stichting Helden der Zee " Dorus Rijkers"

750

750

1

Unicef Nederland

15.424

15.424

n.v.t.

Van Gogh Museum

33.275

33.275

Het Uur van de Wolf: A Family Quartet

1

Mediafonds

120.000

120.000

Het uur van de Wolf: Dance or Die

1

Mediafonds

62.500

62.500

Het uur van de Wolf: De Wolf Danst
- Otherland

1

Mediafonds

110.000

110.000

Het uur van de Wolf: De Wolf Danst
- Vlucht

1

Mediafonds

110.000

110.000

Het Uur van de Wolf: Gerard Reve - Het
ezelproces

1

NPO fonds

20.410

Het uur van de Wolf: Het Greenaway
Alfabet

1

Mediafonds

160.000

160.000

Het uur van de Wolf: Instant dreams

1

Mediafonds

140.000

140.000

Het uur van de Wolf: Morisot - Moed,
storm en liefde

1

Mediafonds

128.000

128.000

71

20.410

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod
Het Uur van de Wolf: Mother's Balls /
Otherland

Aantal
afl.
Organisatie

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

1

Mediafonds

62.500

IDFAcademy & NPO-fonds Workshop 2018

n.v.t.

NPO fonds

83.288

83.288

Kids&Docs workshop 2018

n.v.t.

NPO fonds

23.802

23.802

Knoop Gala 2018

1

HandicapNL

Kunststof Radio, Zeg maar dat we niet
thuis zijn

7

NPO fonds

24.987

AWO Fonds voor Omroep & Werk

61.080

Net in Nederland, AWO-fonds

n.v.t.

Mediafonds

62.500

103.000

103.000
24.987
61.080

Nieuwe film - Dost

1

NPO fonds

155.667

155.667

Nieuwe film - Free Fight

1

NPO fonds

155.667

155.667

Nieuwe film - In Limbo

1

NPO fonds

155.667

155.667

Nieuwe Film - Jungle

1

NPO fonds

-184

-184

Nieuwe film - Mooi geweest

1

NPO fonds

155.667

155.667

Nieuwe film - Tom Adelaar

1

NPO fonds

155.667

155.667

Knoop Gala
72

CoBO

Overige
derden

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod
NPO Doc Radio 2018, Kolk
NPO Focus, nwm 2018

Aantal
afl.
Organisatie
1
n.v.t.

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO fonds

27.010

Stichting tot bevordering van
Afstandseduactie

NPO-Fonds

Mediafonds

27.010

350.000

350.000

Kort! - #Yolo4real

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - Bestaan is gaan

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - Dagdromen

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - De Begrafenis van de Verlegen
Mens

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - Emily

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - Ga niet naar zee

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - Gutmensch

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - Happy Hannah

1

NPO fonds

22.022

22.022

Kort! - Harbour

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Mensendagen

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Never Forget

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Polyp

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Shadowology

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Sjaaks vrouw is dood dus hij moet
iets zeggen

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Stray Sheep

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Tienminutengesprek

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Visite

1

NPO fonds

21.887

21.887

Kort! - Wachtkamer

1

NPO fonds

21.750

21.750

Kort! - Yulia & Juliet

1

NPO fonds

22.023

22.023

Kort! - Zeep

1

NPO fonds

20.926

20.926

73

CoBO

Overige
derden

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod

Aantal
afl.
Organisatie

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

CoBO

Pinkpop 2017 Live!

1

CoBO

-507

-507

Pinkpop 2018 Live!

1

CoBO

77.823

77.823

The Nations

8

NPO fonds

Uitmarkt 2017: De opening

1

CoBO

-1.953

Uitmarkt 2018: De Opening

1

De Vries Producties B.V.

66.550

CoBO

42.466

42.466
12.000

125.783

125.783
-1.953
66.550

Uitmarkt 2018: Soul!

1

CoBO

12.000

Wee Mijn, ontwikkeling

1

NPO fonds

28.110

28.110

Zapp Echt Gebeurd: Skip

1

NPO fonds

35.000

35.000

Zomerbroeders

1

NPO fonds

155.667

155.667

Aansluiting exploitatierekening

4.762.338

Pinkpop 2018 Live!
74

Mediafonds

Overige
derden

0

1.836.637

168.291

1.306.000

1.451.410

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

VOORRAAD
Titel Media-aanbod

Aantal
afl.
Organisatie

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

2Doc: How i lost my beetle

1

Mediafonds

120.000

2Doc: Kinderen van de Maffia

1

NPO fonds

86.815

3Doc: Devils Pie - D'Angelo

1

Mediafonds

120.000

120.000

Catacombe

1

Mediafonds

300.000

300.000

Dropje

26

NPO fonds

424.999

424.999

Goud

1

NPO fonds

210.000

210.000

Dierendetectives

8

CoBO

36.538

Norddeutschen Rundfunk

50.385

50.385

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, NV van Publiek recht

61.538

61.538

1

Stichting Oogfonds Nederland

12.500

12.500

1

Provincie Flevoland

7.651

7.651

3

Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken

26.250

26.250

1

Nationaal Comité 4 en 5 mei

20.000

20.000

1

Stichting Lezen

8.750

8.750

1

Green Gross Switzerland

21.209

21.209

Het Klokhuis serie 33

3

Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken

26.250

26.250

Het uur van de Wolf: Ademtocht

1

NPO fonds

88.200

Mediafonds

22.800

22.800
24.000

Het Klokhuis serie 32

Het uur van de Wolf: Anil Ramdas

1

Mediafonds

24.000

Het Uur van de Wolf: Artemis Saga

1

NPO fonds

124.847

Het uur van de Wolf: De beelden van
Esther

1

Mediafonds

107.000

75

120.000
86.815

36.538

88.200

124.847
107.000

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

VOORRAAD
Aantal
afl.
Organisatie

Titel Media-aanbod

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

CoBO

Mediafonds

Het uur van de Wolf: De schatten van de
Krim

1

Mediafonds

100.000

Het Uur van de Wolf: Gevolg zonder
oorzaak

1

NPO fonds

20.345

Het uur van de Wolf: Het Raadsel van de
kleine Prins

1

Mediafonds

160.000

160.000

Het uur van de Wolf: Licht

1

Mediafonds

13.500

13.500

NPO fonds

97.643

Mediafonds

31.000

NPO fonds

99.903

99.903
106.825

Het uur van de Wolf: Reis naar het
morgenland

1

Het Uur van de Wolf: Vrienten en Vrienten

1

NPO fonds

106.825

Project Rembrandt

8

ING Bank N.V.

102.000

Zapp Echt Gebeurd: Champ

1

NPO fonds

100.000
20.345

97.643
31.000

102.000

24.500

Aansluiting ‘vermindering van voorraad’
in balans

Zapp Echt Gebeurd: Champ
76

2.655.448

Overige
derden

24.500

102.000

1.284.077

36.538

998.300

234.533

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
2Doc: De keuze van mijn vader

Aantal
afl.
Organisatie
1

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

Nederlands Filmfonds

1

CoBO

Mediafonds

221.355

Mediafonds

2Doc: De Woordvoerder

NPO-Fonds

Overige
derden
221.355

16.000

16.000

Inbreng producent, Trueworks

3.729

3.729

Inbreng producent, Witfilm

7.940

7.940

18.500

18.500

Inbreng producent, Witfilm

1.809

1.809

1.217

1.217

Nederlands Filmfonds

2Doc: Tante Roosje

1

Inbreng producent, Fu Works
Productions

11 Friese Fonteinen - Het Visioen

3

Fonds 21

30.000

30.000

Nederlands Filmfonds

74.718

74.718

Inbreng producent, Pieter van Huystee
Film & TV Producties

30.451

30.451

1

Inbreng producent, Pieters Produceert

3.535

3.535

Art Dept, NPO2 extra

24

Stichting Willem Twee muziek en beeldende kunst

25.000

25.000

Billy

1

CoBO

ANBU - A Nation By Us

Broers

1

815.000

Gemeente Heerlen

70.000

70.000

VTM

10.000

10.000

CoBO

160.608

Nederlands Filmfonds

513.500

513.500

15.000

15.000

6.000

6.000

Inbreng producen, BALDR Film

16.892

16.892

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West

15.000

15.000

Bijdrage Nederlandse Filmfonds promotie
& Marketing
Bijdrage filmfonds audiodescriptie
De Akbarstraat 15 jaar later, ontwikkeling

1

815.000
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160.608

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
De spelende mens

Aantal
afl.
Organisatie
1

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

Mediafonds

22.680

Nederlands Filmfonds

15.000

15.000

874

874

155.852

155.852

35.000

35.000

547

547

1

Inbreng producent, Marcel de Vré

Het Uur van de Wolf: A Family Quartet

1

Nederlands Filmfonds
VSB fonds

Het Uur van de Wolf: De Wolf Danst
- Otherland

1

Inbreng producent, Blackframe

Het Uur van de Wolf: Gerard Reve - Het
ezelproces

1

CoBO

Het Uur van de Wolf: Het Greenaway
Alfabet

1

Fonds21

25.000

Het uur van de Wolf: Instant Dreams

1

CoBO

55.000

114.671

Nederlands Filmfonds
Inbreng producent, Pieter van Huystee
Film & TV Producties
1

CoBO

CoBO

Het Uur van de Wolf: Adje

Het Uur van de Wolf: Morisot - Moed,
storm en liefde

NPO-Fonds

Overige
derden

22.680

114.671
25.000
55.000

119.615

119.615

4.662

4.662

CoBO

75.000

Filmfonds incentive

51.893

51.893

Inbreng producent, Zeppers Film

4.832

4.832

2.980

2.980

553

553

21.000

21.000

Het Uur van de Wolf: O O Harrie

1

Inbreng producent, Stichting Basalt Film

Het uur van de Wolf: Tinkebell

1

Inbreng producent, Blackframe

Khalid en de leeuwen van de Atlas

1

Inbreng producent, Dutch Angle TV
Productions

Kort! - #Yolo4real

1

CoBO

9.306

Nederlands Filmfonds
Inbreng producent, Interakt Fiction
78

75.000

9.306

33.053

33.053

332

332

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
Kort! - Bestaan is gaan

Aantal
afl.
Organisatie
1

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

CoBO

9.307

Nederlands Filmfonds
Kort! - Dagdromen

1

1

CoBO

9.307

CoBO

9.307

Inbreng producent, Pupkin
1

CoBO
Inbreng producent, Family Affair Films

Kort! - Emily

1

CoBO

1
1

CoBO

1
1

CoBO

1

9.307

33.053

33.053

371

371

9.307

9.307
33.053
9.307
33.053
9.307

33.053

33.053

Inbreng producent, Millstreet Films

1.112

1.112

CoBO

9.307

9.307

33.053

CoBO

9.307

Nederlands Filmfonds
Kort! - Mensendagen

747

33.053

Nederlands Filmfonds
Kort! - Harbour

9.307

747

9.307

Nederlands Filmfonds
Kort! - Happy Hannah

33.053

33.053

Nederlands Filmfonds
Kort! - Gutmensch

9.307

33.053

9.307

Nederlands Filmfonds
Kort! - Ga niet naar zee

33.053

33.053
9.307

Nederlands Filmfonds

Mediafonds

9.307

33.053

Nederlands Filmfonds
Kort! - De Wachtkamer

CoBO

33.053

Nederlands Filmfonds
Kort! - De Begrafenis van de Verlegen
Mens

NPO-Fonds

Overige
derden

33.053
9.307

33.053

CoBO

9.307

Nederlands Filmfonds

33.053
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33.053
9.307
33.053

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
Kort! - Never forget

Aantal
afl.
Organisatie
1

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

CoBO

9.307

Nederlands Filmfonds
Kort! - Polyp

1

1

CoBO

9.307

CoBO

9.307

1

1
1
1
1

9.307

5.879

5.879

CoBO

9.307

9.307

33.053

33.053

Inbreng producent, 100% Halal
Productions

9.600

9.600

CoBO

9.307

9.307

33.053

CoBO

9.307

33.053
9.307

33.053

CoBO

9.307

Nederlands Filmfonds
Kort! - Zeep

33.053

Inbreng producent, Oak Motion Pictures

Nederlands Filmfonds
Kort! - Yulia & Juliet

9.307

33.053

Nederlands Filmfonds
Kort! - Visite

33.053

33.053

Nederlands Filmfonds

Kort! - Tienminutengesprek

Mediafonds

9.307

33.053

Nederlands Filmfonds
Kort! - Stray Sheep

CoBO

33.053

Nederlands Filmfonds
Kort! - Sjaaks vrouw is dood dus hij moet
iets zeggen

NPO-Fonds

Overige
derden

33.053
9.307

33.053

CoBO

9.307

33.053
9.307

Nederlands Filmfonds

33.053

33.053
60.000

Moslims Zoals Wij

5

Tax shelter Sputnik BVBA

60.000

Nieuwe film - Dost

1

CoBO

18.000

Nederlands Filmfonds

20.698

20.698

644

644

Inbreng producent, Family Affair Films

80

18.000

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
Nieuwe film - Free Fight

Aantal
afl.
Organisatie
1

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

CoBO

18.000

Nederlands Filmfonds

20.698

20.698

25

25

Inbreng producent, Ijswater Films

18.000

Nieuwe film - Held op sokken

1

Nederlands Filmfonds

16.802

16.802

Nieuwe film - Ibinu

1

Nederlands Filmfonds

16.802

16.802

Nieuwe film - In Limbo

1

CoBO

18.000

Nederlands Filmfonds

20.698

CoBO

18.000

Nederlands Filmfonds

20.698

20.698

Nieuwe film - Mooi geweest

1

18.000
20.698
18.000

Nieuwe film - Tarantula

1

Nederlands Filmfonds

16.802

16.802

Nieuwe film - Terminaal

1

Nederlands Filmfonds

16.802

16.802

Nieuwe film - Tom Adelaar

1

CoBO

18.000

Nederlands Filmfonds

20.698

20.698

366

366

Inbreng producent, Topkapi TV

18.000

Nieuwe film - Tuig

1

Nederlands Filmfonds

16.802

16.802

Nieuwe film - Zwerm

1

Nederlands Filmfonds

16.802

16.802

NPO Doc Radio 2018, Kolk

1

Inbreng producent, De Cooblae Stichting

1.000

1.000

Operatie D-Day

1

Inbreng producent, Simpel Media

18.149

18.149

Slagerij Akyol, Pilot

1

Inbreng producent, Mr. & Mrs. Lane

12.032

12.032

The Nation

8

Inbreng producent, Stout&Smits

6.534

6.534

81

Jaarrekening
Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
Tonio

Voor de vorm
Zomerbroeders

Aantal
afl.
Organisatie
1

8
1

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

NPO-Fonds

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

CoBO

280.885

Nederlands Filmfonds

832.500

832.500

Duth Cash Rebate

454.445

454.445

Distributeur MG Theatrical, Homevideo
Benelux

250.000

250.000

Stimuleringsfonds Creative industrie

8.000

8.000

Inbreng producent, De Haaien

4.929

4.929

CoBO

18.000

Nederlands Filmfonds

20.698

Totaal ontvangen bijdragen derden
door buitenproducent

5.846.802

Tonio
82

280.885

18.000
20.698

0

0

1.808.676

16.000

4.022.126

Jaarrekening
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden
welke van invloed zijn op de jaarrekening 2018.

Hilversum, 12 april 2019

Mevrouw W.R.B. Francissen
Waarnemend algemeen directeur NTR
De heer E. van der Burg
Raad van Toezicht NTR (voorzitter)
Mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz
Raad van Toezicht NTR (vice-voorzitter)
Mevrouw J.E.M. Brinkman RA
Raad van Toezicht NTR
De heer drs. M.C.T.H. Dijkman
Raad van Toezicht NTR
De heer dr. E. Huizer
Raad van Toezicht NTR
De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht NTR
Lief Dagboek
83

Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

Aan: de directie en de Raad van Toezicht van Stichting NTR

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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 WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting NTR te Hilversum gecontroleerd.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naar ons oordeel:

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

— geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-

stelling van het vermogen van Stichting NTR per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
— zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2018 in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016.

— het bestuursverslag, waaronder het verslag van de Raad van Toezicht;
— de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

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

De jaarrekening bestaat uit:

Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 is vereist.

1.    de balans per 31 december 2018

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

2.    de exploitatierekening over 2018;
3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

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 en de NPO 2016 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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 en de NPO 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

De directie 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 en de NPO 2016.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Wij zijn onafhankelijk van Stichting NTR 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).

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen en de NPO 2016 en de bepalingen van en krachtens de WNT. De directie is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
— het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling 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 onderneming 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.

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
instelling 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 instelling.
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.

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.

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 ontdekken.

Amstelveen, 12 april 2019

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.

KPMG Accountants N.V.
E. Breijer RA

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016, de Regeling controleprotocol WNT 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
instelling;
— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
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AFDELING P&O
In 2018 heeft P&O veel aandacht besteed aan gerichte in-, door- en uitstroom in de
brede organisatie. Er kwam scherper zicht op benodigde, soms nieuwe competenties
om succesvol audio, video en online producties te kunnen blijven maken. Bij verschillende organisatie onderdelen was er sprake van uiteenlopende vragen als het invoeren van een nieuwe structuur, een andere koers, behoefte aan (team)ontwikkeling
of andere specifieke vragen tot aan een helaas onvermijdelijke reorganisatie toe.
Genoemde vragen hebben geleid tot uiteenlopende interventies die intensief werden
begeleid door de adviseurs en de personeelsadministratie van P&O.
De teamsamensteller is nauw gaan samenwerken met P&O, dat heeft er inmiddels
toe geleid dat er concreter met strategische personeelsplanning en afdelingsanalyses
wordt gewerkt en strakker kan worden gestuurd op beschikbare budgetten.
Projectmatig zijn alle voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2019 een medewerker belevingsonderzoek te kunnen uitrollen wat een beeld gaat geven bij thema’s
als leiderschap, samenwerking en communicatie, cultuur en veilige werkomgeving. Het
jaar 2018 stond ook in het teken van het opschonen van processen en bedrijfsregelingen en eenduidiger gebruik van de verschillende systemen. De afas pocket app werd
geïntroduceerd als een van de eerste stappen om toe te werken naar meer self service
door leidinggevenden en medewerkers. P&O organiseert binnenkort een aantal workshops die leidinggevenden inzicht geven in relevante ontwikkelingen in leiderschaps- en
P&O-vraagstukken en wat dat betekent voor hun rol als leidinggevende.
Het team van de afdeling P&O heeft in 2018 personeelswisselingen gekend en is inmiddels weer op volle sterkte om een passende partner en dienstverlener te kunnen zijn.

KORT-Yulia & Juliet
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PERSONEELSBESTAND
Aantal medewerkers
Gemiddeld aantal medewerkers
Gemiddeld aantal fte’s
Aantal medewerkers op 31 december
Aantal fte’s op 31 december

2018
391
353
393
356

2017
389
349
412
371

Dienstverband
Vrouw
Man
Totaal

2016
362
327
385
343

Fulltime
116
108
224

Parttime
123
46
169

Totaal
239
154
393

2018

2017

2016

x € 1000

20.630
1.902
22.532

20.037
782
20.819

19.243
109
19.352

3.374
2.000
5.374

3.237
2.152
5.389

2.985
1.835
4.820

27.906

26.208

24.172

LONEN EN SALARISSEN
Personeelskosten
Lonen & Salarissen
Lonen & Salarissen
Overige personeelskosten

Het gemiddeld aantal medewerkers is in 2018 licht gestegen. In de laatste twee
kwartalen is echter een daling in aantal medewerkers zichtbaar. Dit heeft mede
te maken met de in Q2 aangekondigde noodzakelijke bezuinigingen.
Stagiaires
In 2018 waren er op de diverse afdelingen van de NTR 96 stagiaires.
Dit is een toenemend aantal ten opzichte van voorgaande jaren.

Sociale- en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten

Fulltime/parttime dienstverbanden
De tabel hiernaast geeft een overzicht van alle medewerkers die op peildatum
31 december 2018 een dienstverband bij de NTR hebben. Ten opzichte van vorig jaar
zien we in absolute aantallen dat er een kleine daling van het aantal medewerkers
zichtbaar is van 412 naar 393 medewerkers.

Totaal

De verhouding tussen medewerkers die fulltime werken en medewerkers die
parttime werken is in 2018 gelijk gebleven, de verhouding is 60:40 gebleven.
Het percentage man-vrouw is op 31 december 2018, 39% mannen en 61% vrouwen.

De Buitendienst
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VERDELING ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NAAR
PROGRAMMATISCHE EN NIET-PROGRAMMATISCHE FUNCTIES

Verdeling bepaalde en onbepaalde tijd
niet-programmatische en programmatische funties in aantallen

De NTR maakt gebruik van de Contracteerregeling II in de CAO voor het omroeppersoneel. Met de ondernemingsraad is een maximale bandbreedte van 60% vast
en 40% flexibele posities voor programmatische functies overeengekomen.
Voor niet-programmatische functies is een percentage van 75% vast en 25% flexibele
posities overeengekomen.
In 2018 zijn we bij de programmatische functies dichter bij onze doelstelling van 60:40
gekomen, bij de niet-programmatische functies is er een tegengestelde beweging.
De verhouding bij de niet-programmatische functies is in 2018 90% vast ten opzichte
van 10% flexibel.

Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Totaal

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt naar arbeidsovereenkomsten
voor onbepaalde en bepaalde tijd binnen de groepen programmatische functies en
niet-programmatische functies. Met deze verdeling sluiten we aan bij de rapportage
zoals deze in het financieel jaarverslag wordt gemaakt.

Niet-programmatische functies
6
62
68

Programmatische
functies
141
184
325

Totaal
147
246
393

Gerealiseerde bandbreedte per 31/12
Aantal FTE onbepaalde tijd
Aantal FTE bepaalde tijd

2018
224
132

2017
228
143

2016
228
116

Procentuele verdeling bandbreedte
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

2018
63
37

2017
61
39

2016
65
35

Procentuele verdeling bandbreedte
per 31/12 programmatische functies
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

2018
57
43

2017
56
44

2016
60
40

Procentuele verdeling bandbreedte per
31/12 niet-programmatische functies
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

2018
91
9

2017
86
14

2016
82
18

Verdeling arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd
binnen de groepen niet-programmatische en programmatische funties.

Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd

Niet-programmatische functies
1,5%
15,8%

Programmatische
functies
35,9%
46,8%

Totaal
37,4%
62,6%

(van 01-01-2018 t/m 31-12-2018)

Op peildatum 31 december 2018 hebben 246 medewerkers (63%) een contract
voor onbepaalde tijd en 147 medewerkers (37%) een contract voor bepaalde tijd.
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Verdeling medewerkers
per leeftijdscategorie
0 - 25 jaar
26 - 35 jaar
36 - 45 jaar
46 - 55 jaar
56 - 65 jaar

Escher interactive

LEEFTIJDSOPBOUW PERSONEELSBESTAND

Gemiddelde leeftijd per functie m/v
Programmatisch
Niet programmatisch

Gemiddelde leeftijd per contractvorm

2016
6
22
23
32
18

man
44 jaar
48 jaar

vrouw
42 jaar
49 jaar

Zoals te zien in bovenstaande tabel is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers
bij niet programmatische functies hoger dan bij de programmatische functies.

50 jaar
33 jaar

Hieronder een overzicht van de gemiddelde leeftijd op peildatum 31 december 2018
over de afgelopen jaren van medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd,
bepaalde tijd en over het gehele medewerkersbestand.

Gemiddelde leeftijd per functie
Gemiddelde leeftijd
Programmatisch
Niet programmatisch

2017
9
23
21
28
18

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde leeftijdsopbouw
per geslacht en functie per peildatum 31-12.

In de volgende tabel is de leeftijdsopbouw van de medewerkers over het afgelopen jaar
weergegeven. De gemiddelde leeftijd is nagenoeg gelijk gebleven.

Gemiddelde leeftijd
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

2018
7
25
20
27
21

Gemiddelde leeftijd per contract
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd
Totaal

43 jaar
49 jaar

In de groep medewerkers van 25 tot en met 35 jaar is er een stijging te zien net zoals
in de leeftijdscategorie 56 tot en met 65 jaar. De stijging in de leeftijdscategorie 56 tot
en met 65 jaar is groter dan de stijging in de leeftijdscategorie 25 tot en met 35 jaar,
waardoor de gemiddelde leeftijdsopbouw heel licht stijgt ten opzichte van vorig jaar,
namelijk 0,3 jaar.

2018
50
33
46

2017
50
33
45

2016
50
34
44

We kunnen concluderen dat bij de NTR de gemiddelde leeftijd nagenoeg gelijk is
gebleven over het gehele medewerkersbestand. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd is een stuk hoger in vergelijking met
de gemiddelde leeftijd van de medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.
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PERSONEELSBESTAND NAAR DIENSTJAREN

Uit de grafiek blijkt dat er een concentratie is van medewerkers in salarisschaal G
en H. De grootste groep medewerkers NTR-breed betreft vooral veel redacteuren en
producers, deze functies zijn ingedeeld in salarisschaal G. De functies in schaal H
(o.a. verslaggevers) vormen de op één na grootste groep.

Onderstaande tabel geeft het aantal gemiddelde dienstjaren op 31 december per
geslacht over de afgelopen 3 jaren weer. Het gemiddeld aantal dienstjaren is het
afgelopen jaar met 1 jaar gestegen.
Gemiddeld aantal dienstjaren
per geslacht
man
vrouw

2018
11
11

2017
10
10

Verdeling medewerkers salarisschalen
F
G
H
J

2016
11
11

OPBOUW DIENSTJAREN
Dienstjaren medewerkers in aantallen
0-5 jaar
6-10 jaar
11-20 jaar
21-30 jaar
31-50 jaar
Totaal

2018
78
149
113
25

2017
94
146
115
27

2016
74
142
108
30

MOBILITEIT
2018
177
33
108
56
19
393

2017
196
34
113
51
18
412

2016
171
34
117
46
17
385

Mobiliteit is de instroom en uitstroom van medewerkers in het jaar 2018 afgezet
tegen het totale medewerkersbestand van 2018. Gedurende het jaar 2018 verlieten
89 medewerkers de NTR (23% van het gehele medewerkersbestand) en kwamen er
82 medewerkers in dienst bij de NTR. Uit deze cijfers blijkt de lichte daling van het
aantal medewerkers in de laatste 2 kwartalen van 2018. Dit betekent dat het
mobiliteitspercentage is afgenomen met 1,8%.

ZIEKTEVERZUIM

INDELING VAN PERSONEEL IN SALARISSCHALEN

In de onderstaande tabel zijn de verzuimcijfers van de NTR weergegeven. Deze
gegevens zijn gebaseerd op de verzuimregistratie vanuit Profit. Gedurende 2018 is
het ziekteverzuimcijfer licht gedaald. De Arbo dienstverlening wordt uitgevoerd door
de Arbo Unie.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de indeling van de medewerkers van
de NTR in salarisschalen van de CAO voor het omroeppersoneel.

2018
Verzuim % excl.
zwangerschap
Verzuim % incl.
zwangerschap
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1e Kw

2e Kw

3e Kw

4e Kw Cumulatief

5,8%

3,9%

3,8%

3,7%

4,3%

6,1%

4,3%

4,2%

4,3%

5,1%
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MEDEZEGGENSCHAP
De ondernemingsraad van de NTR bestond dit jaar uit Lois de Jong (voorzitter), Rob
Bruins Slot, Roel Jorna, Melanie Fennis, Michiel Hobbelink, Paola Kisner en Richard van
der Zwet.
In 2018 heeft de ondernemingsraad acht keer een formele overlegvergadering gehad
met de bestuurder, Paul Römer en het hoofd P&O. De onderwerpen die daarin aan bod
zijn gekomen waren onder andere de adviesaanvragen met betrekking tot Team Integrale Programmaontwikkeling (TIP) en de herijking en herinrichting van de afdeling
Marketing & Communicatie. Ook de instemmingsaanvragen met betrekking tot het privacybeleid, de structuur en functionaris gegevensverwerking, het Fraude Respons Plan
en verruiming van de contracteerregeling en uitbreiding van de bandbreedte kwamen
aan de orde.
Verder is er veelvuldig overleg geweest over P&O-onderwerpen zoals leiderschap, personeelssystemen, inrichting van het functiehuis en het medewerkersbelevingsonderzoek dat mede op initiatief van en met input van de OR tot stand is gekomen en dat het
komend jaar zal worden gehouden. Daarnaast waren uiteraard ook de bezuinigingen op
en de toekomst van de publieke omroep in zijn geheel onderwerp van gesprek.
Een delegatie van de OR heeft zitting in de Arbo commissie en sinds dit jaar vindt er
iedere maand een informeel overleg plaats tussen het hoofd P&O en een delegatie van
de OR om nog beter aangesloten te zijn op alle P&O-gerelateerde onderwerpen.

Welkom in
de 80-jarige Oorlog
92

