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Vanuit het belang van het op hedendaagse manier 
doorgeven van haar oorspronkelijke identiteit en 
als gevolg van een veranderende omgeving heeft 
KRO-NCRV in 2019 de eerste stappen gezet op 
weg naar een nieuwe aangescherpte strategie die 
de basis moet vormen voor de concessieperiode 
2022-2027. In dit bestuursverslag vormen de vier 
bovengenoemde pijlers nog wel het formele kader 
waarover verantwoording wordt afgelegd. Waar 
mogelijk wordt de transitie naar de beoogde stra-
tegie echter al meegenomen.

Identiteit
Al bijna een eeuw is KRO-NCRV een relevante 
en zichtbare speler binnen het publieke bestel. 
Verbonden met het katholieke en protestants chris-
telijke gedachtegoed draagt KRO-NCRV maatschap-
pelijk gezien haar steentje bij aan het bevorderen 
van de sociale cohesie en staat ze voor een inclu-
sieve samenleving waarin ruimte is voor iedereen 
en omgezien wordt naar de ander. ‘Geloof, hoop en 
liefde’ zijn daarbij essentieel en vormen een heden-
daagse vertaling van de oorspronkelijke identiteit 
van KRO-NCRV:

Geloof staat voor een persoonlijke relatie tot God. 
Maar geloven kan ook staan voor geloven in jezelf en 
in elkaar. Voor het geloof in het goede in de mens 
en geloof in kansen voor iedereen vanuit zijn eigen 
kracht en mogelijkheden. Geloof in solidariteit en 

zorg voor elkaar. Een relatie die mensen betekenis, 
houvast en sturing geeft in het leven.

Hoop staat voor toekomst, voor iedere dag opnieuw 
beginnen, voor optimisme, verwachting, vertrou-
wen, vergeving en vrede. Voor mensen die geluk, 
gezondheid en blijheid nastreven, duurzaam, voor 
zichzelf, voor hun kinderen en voor anderen en vol-
gende generaties.

Liefde is de grootste kracht in het heelal. Het is 
allesomvattend en onvoorwaardelijk. Het gaat over 
bouwen op elkaar, over verbinding, liefde geven, je 
geliefd voelen door medemensen. Liefde gaat over 
relaties, partnerschap, over gezin, kinderen, familie, 
vrienden. Over trouw, goede wil, saamhorigheid en 
ontroering. Mensen kunnen zich ook geliefd voelen 
door God. Liefde houdt van mensen, zij gelooft in 
mensen en zij hoopt op mensen. Liefde verbindt.
Dat is wat KRO-NCRV van waarde vindt en wat de 
omroep daarom door wil blijven geven.

KRO-NCRV is ervan overtuigd dat juist voor grote 
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd ‘geloof, 
hoop en liefde’ een antwoord met perspectief biedt. 
Vanuit deze overtuiging willen we met een (toekom-
stige) scherpere profilering onze focus richten op 
betekenis geven aan elkaars leven (zingeving), op 
samenleven en op het doorgeven van de aarde aan 
de volgende generatie.
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Samenvatting
KRO-NCRV is een mediaorganisatie die al ruim 95 
jaar een belangrijke bijdrage levert aan de publieke 
omroep. Bedenker en producent van toonaangevende 
uitingen op radio, televisie en online. Geworteld in 
en verbonden met het katholieke en protestants-
christelijk gedachtegoed staan we voor een relevant 
geluid gebaseerd op maatschappelijke betrokken-
heid en verantwoordelijkheid. De omroep draagt 
van oudsher bij aan de bevordering van de sociale 
cohesie en inspireert mensen om te kiezen voor het 
ideaal van een inclusieve samenleving, waarin ruimte 
is voor iedereen en omgezien wordt naar de ander. 
Een samenleving waarin het nu en in de toekomst 
goed samenleven is. Daarbij is geloof, hoop en liefde 
de kern waar het om draait.

Kortom, wij geloven in een liefdevolle samenleving 
waarin plek is voor iedereen. In 2019 hebben we de 
keuze gemaakt om ons in de toekomst meer te con-
centreren op programmering en activiteiten rond 
de thema’s zingeven, samenleven en doorgeven. Wij 
willen met onze content brandstof bieden en stof 
tot nadenken geven. Brandstof die inspireert om in 
actie te komen en aanzet tot handelen. Wij willen 
betekenis geven aan elkaars leven, ons inzetten 
voor de samenleving en de aarde op een goede 
manier doorgeven aan de volgende generatie. Op 
deze manier geven we op een eigentijdse manier 
invulling aan onze oorspronkelijke identiteit waarbij 
we het van belang vinden dat ‘ons eigen geluid’ nu 
en in de toekomst zichtbaar en hoorbaar blijft.

Deze aangescherpte strategie is daarnaast ons ant-
woord op de veelheid aan ontwikkelingen waarmee 
de publieke omroep wordt geconfronteerd: het 
sterk veranderende medialandschap, een verande-
rend mediagebruik, dalende ledenaantallen in com-
binatie met de zoektocht naar andere criteria voor 
legitimatie van spelers binnen het publieke bestel 
en – last but not least - politieke en financiële druk 
op het publieke bestel noodzaken ons om tot een 
aangescherpte identiteit en een meer herkenbaar 
en zichtbaar profiel te komen. Een profiel geba-
seerd op ‘geloof, hoop en liefde’ dat binnen onze 
huidige verharde en gepolariseerde samenleving met 
grote maatschappelijke uitdagingen goed past bij de 
oorspronkelijke identiteit van KRO-NCRV. Immers, 
mensen zoeken - misschien wel meer dan ooit - naar 
houvast, troost en richting, naar betekenisgeving, 
zingeving en naar antwoorden op de vraag hoe 
samen te leven, hoe de verbinding met de ander 

aan te gaan en hoe deze wereld te vernieuwen en 
door te geven aan de volgende generatie.

Binnen de context van deze strategische transitie lie-
ten we in 2019 ‘het zijn van een geprofileerd productie-
huis’ al een beetje los en zetten we de eerste stappen 
op weg naar ‘een maatschappelijke mediaorganisatie 
die beweging brengt’. Met nieuw media-aanbod – zoals 
het project De Minister van Gehandicaptenzaken – 
maar ook binnen aangescherpte bestaande titels – 
zoals Joris’ Kerstboom en BinnensteBuiten – hebben 
we ons impactvol gemanifesteerd. Daarnaast haalden 
onze programma’s hoge kijkcijfers, wonnen we prijzen, 
stond innovatie van ons media-aanbod hoog in het 
vaandel, werkten we samen met een groot aantal 
verschillende maatschappelijke organisaties en was 
onze achterban sterk aanwezig en betrokken bij acti-
viteiten in het land.

In samenhang met de aanscherping van de strategie 
is ook financieel extra geïnvesteerd in de doorontwik-
keling van bestaand media-aanbod en is er een begin 
gemaakt met de ontwikkeling van nieuw media-aan-
bod dat inhoudelijk aansluit bij de thema’s zingeven, 
samenleven en doorgeven. Bovendien is binnen het 
jaarplan ledenactiviteiten ingezet op de versteviging 
van de basis van de fusievereniging door het werven 
van (veel) nieuwe leden. De hieruit voortvloeiende 
wervingskosten heeft er toe geleid dat het eerste 
boekjaar van de fusievereniging KRO-NCRV over het 
jaar 2019 is afgesloten met een begroot verlies uit 
gewone bedrijfsuitoefening. Dit is ten laste gegaan 
van de Reserve voor Media-aanbod die hierdoor niet 
langer haar maximale omvang heeft.

1.1 Inleiding
KRO-NCRV leverde in 2019 met haar media-aanbod op 
alle zenders en netten van de Nederlandse Publieke 
Omroep (NPO) en ook online een belangrijke bijdrage 
aan de publieke omroep.

Leidend voor de prioriteiten in het beleid van 
2019 waren:
• het concessiebeleidsplan  

KRO-NCRV 2016-2020
• het strategisch beleidsplan  

KRO-NCRV 2015-2020

Op grond van dit strategisch beleidsplan kent de 
strategie van KRO-NCRV vier pijlers:
• identiteit
• maatschappelijke verankering
• innovatie en creatie
• flexibiliteit en kostenefficiëntie

Redactievloer KRO-NCRV



Een scherpere profilering alleen is echter niet 
genoeg. KRO-NCRV kiest er in de nieuwe con-
cessieperiode voor een omroep te zijn, die in heel 
Nederland mensen inspireert, zo veel mogelijk 
mensen faciliteert en aan zich weet te binden. 
KRO-NCRV biedt ‘brandstof’ voor individuen en 
groepen om keuzes te maken om zo de samenleving 
meer bewust en meer ‘wij‘ te maken. Daarmee sluit 
de aangescherpte strategie aan en is een vervolg-
stap op de reeds in 2018 gestarte campagne ‘Laten 
we wat meer naar elkaar omkijken’ die mensen acti-
veert en aanspoort om een samenleving te bouwen 
die draait om iets minder “mij” en iets meer “wij”.

Programma’s maken is voor KRO-NCRV geen doel 
op zich maar een middel. Een middel om de missie 
van KRO-NCRV duidelijk en waar te maken. Daarmee 
laat KRO-NCRV het zijn van een geprofileerd pro-
ductiehuis los en verandert in een maatschappelijke 
mediaorganisatie die in beweging brengt.

In 2019 hebben we de keuze gemaakt ons meer te 
gaan concentreren op programmering en activiteiten 
rond de thema’s zingeven, samenleven en doorgeven.

Maatschappelijke verankering
KRO-NCRV is breed maatschappelijk verankerd en 
voegde ook in 2019 met haar innovatieve kracht, met 
samenwerking met maatschappelijke organisaties, 
met (doelgroepgerichte) interactie met het publiek 
en leden – zoals evenementen en activiteiten in het 
land - waarde toe aan de samenleving.
De maatschappelijke verankering vindt zijn fun-
dament in de verbinding met de leden en in de 

samenwerking met diverse maatschappelijke orga-
nisaties in ons land. Naast de hechte verbondenheid 
met de leden is ook in toenemende mate sprake 
van verbondenheid rondom media-aanbod en door 
KRO-NCRV geagendeerde thema’s via online media-
platformen, zoals Facebook en Instagram. Kijkers en 
luisteraars participeren actief bij de totstandkoming 
van media aanbod zoals bij De Monitor. Maar ook met 
de YouTube-serie van Tim en zijn (eenzame) opa was 
KRO-NCRV in 2019 succesvol. Met het ontwikkelen 
van een kerstkraskaartactie voor kleinkinderen en 
hun grootouders werd dit succes vastgehouden. Bij
45 bibliotheken van de overkoepelende bibiliothe-
kenorganisatie Probiblio en 41 basisscholen hebben 
kinderen een speciale kerstkaart kunnen ophalen 
met prikkelende vragen om een goed gesprek op 
gang te brengen tijdens het kerstdiner. Maar liefst 
35.000 kaarten zijn er verspreid en ook online was 
een digitale versie beschikbaar. Online maar ook 
fysiek tijdens bijeenkomsten in het land stonden 
we in nauwe verbinding met sympathisanten en fans 
van onze content en met mensen die zich aange-
sproken voelen door de wijze waarop we maat-
schappelijke thema’s duiden. In 2019 bezochten 
maar liefst 48.000 leden onze ledenactiviteiten, 
van Inspiratiedag tot Penoza-première.

Vanuit onze aangescherpte strategie zetten wij in 
2019 onze makers aan om impact te genereren. 
Om vooraf goed na te denken over wat het maat-
schappelijk effect kan worden van een programma 
of onderzoek en daaraan ook actief richting te 
geven. Daarnaast zijn bestaande succesvolle titels 
zoals Joris’ Kerstboom en BinnensteBuiten verder 

doorontwikkeld om zo meer impact te realiseren.
Een zeer in het oog springende, impactvolle titel 
van KRO-NCRV is het project De Minister van 
Gehandicaptenzaken. Op 17 juni werd voor het 
eerst in de geschiedenis van ons land een minis-
ter door het publiek gekozen, live op NPO 1. De 
33-jarige Rick Brink uit Hardenberg was een van de 
6 kandidaat-ministers en werd die avond met een 
meerderheid van stemmen verkozen. Zijn minister-
schap maakt indruk. Hij is meer dan regelmatig in 
gesprek met bewindspersonen in Den Haag en met 
landelijke belangenorganisaties. Ook in de media is 
hij veelvuldig te gast om zijn speerpunten toe te 
lichten: een inclusieve start voor kinderen, meer 
stageplekken voor studenten met een beperking en 
meer zichtbaarheid van mensen met een beperking 
in de media. Na zijn aantreden zocht minister Brink 
de verbinding met maar liefst 110 organisaties en 
gaf hij ruim 80 interviews over zijn speerpunten. 
Via een eigen Facebook-pagina doet hij verslag 
van zijn activiteiten en betrekt hij actief zijn ach-
terban hierbij.

In 2019 hebben we met Joris’ Kerstboom nog 
nadrukkelijker dan in voorgaande jaren de verbin-
ding gezocht met ons publiek, zowel op locaties 
in het land als bij de kijkers thuis. In de dagen voor 
kerst was KRO-NCRV met een “Joris’ kerstboom” 
aanwezig in 194 bibliotheken, in 31 Resto van Harte-
buurtrestaurants en op 11 stadspleinen. 313.000 
huishoudens ontvingen bij hun TV-gids een papieren 
kerstbal om zelf in de boom te hangen en zo iemand 
ook thuis in het licht te zetten.

Rond duurzaamheid heeft KRO-NCRV met de titel 
BinnensteBuiten verdere stappen gezet op het 
gebied van crossmedialiteit en binding met het 
publiek. Naast het dagelijkse tv-programma is 
BinnensteBuiten in het afgelopen jaar uitgegroeid 
tot een buitenfestival, een online life-styleplatform 
en podcasts, die de luisteraar meenemen naar bui-
ten in 3D surround sound.
De Staat van Stasse heeft met de Nationale 
Zaadlozing in april duurzaamheid op geheel eigen 
wijze op de kaart gezet. De redactie heeft luis-
teraars gemobiliseerd en zo actief één vierkante 
kilometer duurzaam in bloei gezet voor de wilde bij.

Met vele programmatitels is in 2019 actief de samen-
werking opgezocht met goede doelen en culturele 
en maatschappelijke organisaties. Van ProBiblio tot 
Wereld Natuur Fonds, van Rembrandthuis tot Follow 
The Money. Onze journalistieke onderzoeken op radio, 
tv en online hebben in het afgelopen jaar regelmatig 

geleid tot Kamervragen, in totaal maar liefst 175 stuks.
Onze programma’s werden goed bekeken en 
gewaardeerd. De aflevering van Boer Zoekt Vrouw 
op zondag 1 september was met ruim 3 miljoen kij-
kers één van de beter bekeken programma's op NPO 
1 in 2019. De aflevering van Gevoel voor Tumor op  
3 februari 2019 kreeg met een 8,8 de hoogste waar-
dering van de kijkers in 2019.
Tot slot, wat we doen wordt opgemerkt door het 
publiek en door vakbroeders. In 2019 mochten 
we maar liefst 26 prijzen in ontvangst nemen, van 
documentaire tot podcast, van Amsterdam tot 
Auckland.

Innovatie en creatie
Gespecialiseerde teams zijn gericht op lineaire for-
mat ontwikkeling, ontwikkeling van digitale con-
cepten, webonly content en innovatie binnen een 
structuur die snel pitchen bij de NPO mogelijk maakt.
Zij ontwikkelen in nauwe samenwerking met de 
programmaredacties formats en concepten voor 
nieuwe producten. Waar nodig wordt gebruik 
gemaakt van de kracht van externe producenten, 
naast het nieuwe media-aanbod dat we zelf ont-
wikkelen en produceren.
Vanaf einde 2019 was er grote aandacht voor inno-
vatie en ontwikkeling van IP (Intellectual Property). 
Belangrijke innovatieprojecten in 2019 betroffen 
Edie+, Willem Wever en De Slimste Mens voice en 
de virtuele influencer.

Vanuit het toenemende belang van sociale plat-
formen hebben we in 2019 ingezet op het aangaan 
van meer directe relaties met ons publiek. Dit doen 
we onder andere door het versturen van diverse 
nieuwsbrieven (KRO-NCRV nieuwsbrief telt nu 
200.000 lezers) maar ook door het opzetten van 
online communities om zo mensen aan ons te binden. 
Een belangrijk voorbeeld is Pointer, het datajour-
nalistieke platform van KRO-NCRV, gelanceerd 
in april 2019. Pointer staat voor onderzoeksjour-
nalistiek gebaseerd op data-analyse. Het aantal 
bezoekers aan de website bedraagt gemiddeld 
40.000 per maand. Het aantal volgers op social 
media bedraagt 3.000 (Twitter), 7.000 (Facebook) 
en 800 (Instagram). In 2020 zal er verder worden 
uitgebouwd aan het aangaan van meer directe rela-
ties met ons publiek.

Binnen de context van de beoogde domeinstrategie 
wordt voor 2020 bezien hoe de innovatiekracht 
van KRO-NCRV verder kan worden versterkt en 
er meer goede en passende ideeën tot wasdom 
kunnen komen.
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Doelmatigheid
KRO-NCRV neemt haar verantwoordelijkheid om 
verantwoord met publieke middelen om te gaan. 
Zij zet haar financiële middelen zo doelmatig moge-
lijk in. Hierbij wordt groot belang gehecht aan het 
realiseren van een hoge publieke waarde met een 
zo gericht mogelijk bereik tegen zo laag mogelijke 
kosten zonder dat de kwaliteit wordt geraakt. In 
2019 is verder gewerkt aan het zichtbaar maken 
van de prestaties van ons media-aanbod in termen 
van kijk- en luistercijfers, waardering, impact en 
kwaliteit. Daarmee wordt ook de publieke waarde 
van KRO-NCRV als belangrijke speler binnen de 
Nederlandse publieke omroep duidelijker herken-
baar. Met NPO en de andere omroepen is verder 
gewerkt aan de wijze waarop dit op een transparante 
wijze kan plaatsvinden voor de publieke omroep in 
haar geheel. Hiermee was al een aanvang gemaakt, 
maar het belang ervan werd ook onderstreept door 
de Algemene Rekenkamer die na onderzoek con-
cludeert dat prestaties die worden behaald met 
media-aanbod wel worden gemeten, maar er niet 
aantoonbaar een relatie wordt gelegd met de daar-
voor benodigde inzet van geld. Het ontwikkelen van 
objectieve criteria voor het vinden van de juiste 
balans tussen efficiënt inzetten van middelen en 
het beoogde effect van het media-aanbod is dan 
ook noodzakelijk. Dit omroepbrede proces vindt 
ook intern binnen KRO-NCRV plaats.

De wijze waarop het plaatsingsbeleid van media-aan-
bod en de communicatie daaromtrent binnen NPO 
is ingericht, leidt ertoe dat KRO-NCRV niet in alle 
gevallen zo kostenefficiënt kan werken als zij denkt 
dat mogelijk zou kunnen zijn. NPO geeft te vaak 
op te korte termijn en voor een te korte periode 
zekerheid over de financiering van programmering 
waardoor suboptimale keuzes moeten worden 
gemaakt. Daarom is KRO-NCRV zo flexibel moge-
lijk georganiseerd. Een zo flexibel mogelijk perso-
neelsbestand en het realiseren van maximaal syner-
gievoordeel door redactionele samenwerking en 
samenwerking tussen afdelingen geeft KRO-NCRV 
meer bewegingsvrijheid en slagkracht. In 2019 is 
verder ingezet op optimaliseren van productietech-
nieken en inkoopfaciliteiten en het starten met een 
personeelsplanningssysteem om de efficiency en 
effectiviteit verder te vergroten. Er is een Hoofd 
Productie ad interim aangenomen die samen met 
productie- en stafafdelingen aan deze optimalisa-
tieslag leiding geeft.

1.2 Ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de 
belangrijkste ontwikkelingen 2019 die van invloed 
waren op deze jaarrekening.

Fusie Verenigingen
Op 15 december 2018 besloten de ledenverenigin-
gen KRO en NCRV en het omroepbedrijf tot een 
fusie tussen de drie verenigingen per 1 januari 2019 
waarbij KRO en NCRV op zijn gegaan in de vereniging 
KRO-NCRV. Tegelijkertijd is een aanpassing van de 
statuten doorgevoerd. De jaarrekening 2019 is de 
eerste jaarrekening van de volledig gefuseerde 
vereniging.

Visiebrief Minister Slob
Medio 2019 werd de lang verwachte visiebrief van 
Minister Slob gepubliceerd. In deze visiebrief kent 
de minister aan de omroepen een belangrijke rol 
toe in het publieke mediabestel en benadrukt hij 
het belang van externe pluriformiteit en daarmee 
het belang van omroepen. Met het op termijn ver-
vallen van het ledenaantal als enige criterium voor 
de legitimatie van de omroepen wordt het belang 
onderstreept dat omroepen de ruimte krijgen om 
hun waarde en onderscheidende karakter verder 
te concretiseren. De ruimte die daarvoor wordt 
geboden lijkt echter in de aanvankelijke uitwerking 
zeer beperkt.

De visiebrief staat verder vol maatregelen die in 
eerste aanleg grote financiële onzekerheden met 
zich mee brengen. Zo moet de omroep deels (line-
air in de vooravond en digitaal) reclamevrij wor-
den maar wordt de daling van de sterinkomsten 
grotendeels niet gecompenseerd. De minister wil 
voorts de verhouding in garantiebudgetten tussen 
fusieomroepen, stand-alones en aspirant omroepen 
veranderen ten koste van het aandeel voor fusie-
omroepen, waardoor niet alleen minder budget 
voor media-aanbod gegarandeerd is maar ook de 
vergoeding voor organisatiekosten daalt.
Aanvullend wordt een bezuiniging op overhead ver-
langd die volledig onrealistisch is volgens de onder-
zoeksbureaus die hier uitgebreid onderzoek naar 
hebben gedaan in Hilversum. Ook de toenemende 
mogelijkheden voor buitenproducenten om buiten 
de omroepen heen programma’s geplaatst te krijgen 
en een verplicht hoger aandeel voor buitenpro-
ducties leiden onvermijdelijk tot bezuinigingen in 
2021 en verder. In 2019 is een begin gemaakt door 
het ministerie om in samenwerking met de publieke 
omroepen en NPO de visiebrief nader uit te werken.

Inzet van eigen middelen voor versteviging van de 
positie en identiteit van KRO-NCRV
Binnen de Mediawet heeft NPO de beslissende en 
coördinerende functie verkregen op de programme-
ring op de zenders en netten en overige distributie-
kanalen. NPO heeft daarbij voor het uitzendjaar 2019 
in de programmering een aantal, voor KRO-NCRV 
nadelige, keuzes gemaakt.
Allereerst is besloten om het programma Brandpunt+ 
niet langer te plaatsen in het tv-schema van 2019. 
Omdat ook onvoldoende zicht kwam op inhoudelijke 
en qua omvang voldoende vervangende program-
mering werd al in 2018 een reorganisatie ingezet 
op de afdeling Journalistiek.
Een tweede besluit raakte de levensbeschouwelijke 
programmering. NPO is van mening dat de middelen 
die worden toegekend aan levensbeschouwelijke 
programmering ruimer zijn dan op basis van het 
belang van religie in de samenleving het geval zou 
mogen zijn. De voormalige protestants-christelijke 
programmering die destijds door de NCRV werd 
gemaakt en sinds de fusie door KRO-NCRV komt 
volgens NPO daardoor grotendeels niet meer in 
aanmerking voor bekostiging vanuit OCW-middelen. 
KRO-NCRV is van mening dat de rol van religie en 
zingeving in onze samenleving veel dieper zit en 
omvangrijker is dan door NPO wordt veronder-
steld. Ook op andere programmering is in 2019 

toenemende druk ontstaan. De sturende rol van 
NPO leidt tot een toename van de invloed van de 
NPO op programmaformats en programmabudget-
ten en daaraan gekoppeld de druk op inzet van 
eigen middelen van de omroepen op profilerende 
of identiteitsgebonden programma’s.

De lagere bekostiging van media-aanbod door NPO 
leidt ertoe dat door KRO-NCRV in 2019 eigen midde-
len zijn ingezet op die programmering die bijdraagt 
aan haar missie en identiteit. Daarnaast zijn eigen 
middelen ingezet op de ontwikkeling van nieuwe for-
mats en digitale concepten en de doorontwikkeling 
van bestaande programmering. We blijven het ook 
van groot belang vinden te investeren in de digitale 
online innovatie. In 2019 zijn nieuwe digitale concep-
ten ontwikkeld en is gewerkt aan het gebruik van 
nieuwe technieken en social mediakanalen (om onze 
content nog beter bij (potentieel) geïnteresseer-
den te krijgen) en aan het ontwikkelen van nieuwe 
toepassingen van shortformvideos en podcasts.

Extra geld voor ledenwerving en – behoud
Het in de vigerende Mediawet vastgestelde 
ledenaantal bepaalde welke omroep in aanmer-
king komt voor een omroeperkenning. De onder-
grens daarbij bedraagt mediawettelijk nog 150.000 
leden. KRO-NCRV was van mening dat een sterke 
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ledenvereniging van belang is. Om die reden is al in 
2018 gestart met het werven van nieuwe steunleden.
In 2019 publiceerde Minister Slob echter zijn visie-
brief voor de publieke omroep waarin wordt voorge-
steld het belang van het ledenaantal te verminderen 
en, in verband daarmee, aanvullende legitimatie-
criteria in de wet op te nemen. In verband met 
de benodigde tijd om de visiebrief om te zetten 
in wetgeving werd de huidige concessieperiode 
met een jaar verlengd maar tegelijkertijd ook de 
ledenteldatum met een jaar opgeschort. Om die 
reden is de werving van nieuwe leden in de loop 
van 2019 afgeschaald.

Geoormerkte middelen voor programmering levens-
beschouwelijke stromingen
KRO-NCRV verzorgt, vanuit de omroep breed 
geoormerkte middelen voor levensbeschouwelijk 
media-aanbod, het media-aanbod voor de katho-
lieke stroming en voor de boeddhistische stro-
ming. De hiermee samenhangende programmering is 
opgenomen binnen de afdeling Levensbeschouwing.
Hoewel KRO-NCRV geen aanspraak maakt op het 
geoormerkte deel voor de protestantse stroming, 
heeft KRO-NCRV ook in 2019 fors uit eigen mid-
delen geïnvesteerd in de protestants-christelijke 
programmering, die zo sterk onderdeel is van onze 
missie en identiteit.

Inzet ORMA gelden en Bindende Regeling 
mediareserves
De mate waarin KRO-NCRV kan beschikken over 
ORMA-gelden, hangt af van de totale vermogens-
positie van de Publieke Omroepen en NPO. Indien 
deze positie op basis van de gecontroleerde jaar-
rekeningen in mei van het daarop volgende jaar 
totaal meer dan 10% van de gezamenlijke bedrijfs-
lasten bedraagt, dient het surplus door de Publieke 
Omroepen gezamenlijk te worden afgestort aan 
het ministerie van OCW. Eind 2018 bleef de totale 
vermogenspositie van de Publieke Omroepen en de 
NPO binnen deze 10% norm, waardoor geen sprake 
was van afstorting. Op grond hiervan is het saldo 
ORMA ultimo 2018 op de balans van KRO-NCRV ad 
€ 1.498.000 in het boekjaar 2019 ingezet ter ver-
sterking van de programmering.
In afwijking van hetgeen is bepaald in de Bindende 
Regeling mediareserves is KRO-NCRV hierin door 
NPO niet gekend. KRO-NCRV heeft daarom bezwaar 
gemaakt tegen de onderliggende plaatsingsbeslui-
ten van de Raad van Bestuur van NPO in 2019. Dit 
bezwaar is ter advisering aan de Adviescommissie 
Bezwaarschriften van NPO voorgelegd. Hoewel 
de adviescommissie van de publieke omroep advi-
seert om het bezwaar van KRO-NCRV gegrond te 

verklaren en de besluiten te herroepen, is door de 
Raad van Bestuur NPO besloten de bezwaren toch 
ongegrond te verklaren en de plaatsingsbesluiten 
in stand te laten. KRO-NCRV zal tegen dit besluit 
in beroep gaan.
Het negatieve exploitatieresultaat van KRO-NCRV 
over 2019 ad € 1,9 miljoen leidt ertoe dat er eind 
2019 geen ORMA beschikbaar is. De Reserve voor 
Media-aanbod (RMA) bedraagt ultimo 2019 door de
onttrekking van het exploitatietekort nog € 3,6 
miljoen. Minister Slob heeft vrijstelling gegeven voor 
inzet van de RMA ultimo 2019 voor de programme-
ring in 2020.

Directie en Raad van Toezicht KRO-NCRV
(Statutaire) Directie
In 2019 bestond de Statutaire Directie uit twee 
leden, te weten Peter Kuipers, Directievoorzitter, 
en Jochem de Jong, Mediadirecteur. Tot aan 1 maart 
2019 verving Peter Kuipers op interim basis de vaca-
ture van Directievoorzitter. Vanaf deze datum werd 
hij door de Raad van Toezicht definitief benoemd in 
deze functie. Aan de Statutaire Directie was vanaf  
1 september 2018 een tijdelijk niet statutair directeur 
Marketing & Vereniging toegevoegd. Deze functie 
werd bekleed door Kirsten Andres. Haar portefeuille 
betrof - binnen de context van een nieuwe con-
cessieperiode – de noodzakelijke focus op leden-
werving, de verdere profilering en positionering 
van KRO-NCRV en de effectuering van verdere 
samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Raad van Toezicht
Op grond van de overgangsregeling Raad van 
Toezicht KRO-NCRV bestond de Raad van Toezicht in 
2019 uit zes leden. Vanaf 1 maart 2019 kwam er een 
einde aan het alternerende voorzitterschap Raad 
van Toezicht KRO-NCRV en werd – op grond van de 
overgangsregeling Raad van Toezicht KRO-NCRV 
- voormalig voorzitter Raad van Toezicht KRO, 
Paul Rüpp, tot voorzitter van de Raad van Toezicht 
benoemd. Greet Prins, voormalig voorzitter Raad 
van Toezicht NCRV, bekleedt vanaf die datum de 
functie van vicevoorzitter.
Als gevolg van de nog ongewisse uitkomst van het 
wetsvoorstel dat leidt tot een onverenigbaarheid 
van functies in de Staten-Generaal met die van 
het lidmaatschap van een Raad van Toezicht of 
een Directie/Raad van Bestuur bij een omroep-
vereniging/samenwerkingsomroep, vindt de keuze 
voor het bepalen van de definitieve omvang van 
de Raad van Toezicht pas plaats in 2020. Voor een 
beschrijving van de werkzaamheden van de Raad 
van Toezicht wordt verwezen naar het verslag Raad 
van Toezicht.

Medewerkers
Eind 2019 waren er in totaal 426 medewerkers 
in dienst van het omroepbedrijf KRO-NCRV, 258 
vrouwen en 168 mannen. Daarmee nam de perso-
neelsomvang ten opzichte van eind 2018 af met 
23 medewerkers. In onderstaande tabel is te zien 
hoe de afgelopen 3 jaar de verdeling man-vrouw in 
aantallen en fte is geweest.

Jaar Man Vrouw

2016 167 263

2017 170 287

2018 167 282

2019 168 258

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd lag op 42,2 jaar, iets hoger 
dan in 2018. De gemiddelde leeftijd van zowel vrou-
wen als mannen is toegenomen.

Gemiddelde leeftijd: 42,2 (2018: 42,0)

Gemiddelde leeftijd mannen: 43,4 (2018: 43,1)

Gemiddelde leeftijd vrouwen: 41,4 (2018: 40,9)

Contractvorm
2018 2019

vrouwen mannen totaal fte vrouwen mannen totaal fte

Bepaalde tijd 126 56 182 162,94 105 61 166 149,50

Onbepaalde tijd 156 111 267 246,64 153 107 260 240,58

Totaal 282 167 449 409,58 258 168 426 390,08

Leeftijdsopbouw 

2018 2019

vrouwen mannen Totaal vrouwen mannen Totaal

leeftijd fte aantal fte aantal % fte aantal fte aantal %

t/m 25 28,1 31 11,5 12 7 25,1 28 10,4 11 9%

26 t/m 35 74,7 82 37,5 40 24 65,1 69 39,1 43 26%

36 t/m 45 47,6 51 36,0 39 23 48,0 53 32,2 35 21%

46 t/m 55 71,3 78 43,6 48 29 64,6 71 44,1 48 28%

56+ 34,4 40 24,8 28 17 32,5 37 28,0 31 16%

Totaal 100 100%

Open Studio Dagen
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Verzuim
Het ziekteverzuim exclusief zwangerschap bedroeg 
over 2019 4,4 procent, een stijging met 1 procent 
t.o.v. 2018 (3,4 procent). Het landelijk gemiddelde 
bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers ligt 
in 2019 op 4,8%, een lichte stijging van 0,6% ten 
opzichte van 2018 (bron: CBS). Binnen KRO-NCRV 
wordt de toename veroorzaakt door het feit dat er 
in 2019 meer medewerkers met een contract voor 
onbepaalde tijd langdurig, dat wil zeggen langer 
dan 6 weken, arbeidsongeschikt zijn. Als gevolg van 
twee griepepidemieën neemt ook het kortdurend 
verzuim toe. In geval van verzuim bespraken, con-
form het ziekteverzuimbeleid, de leidinggevende en 
medewerker welke mogelijkheden de medewerker 
had om (gedeeltelijk) te re-integreren. Ook het 
frequent verzuim heeft de aandacht.

Diversiteit & inclusie
In overeenstemming met datgene wat KRO-NCRV 
uitdraagt richt KRO-NCRV zich op meer diversiteit 
en inclusie ten aanzien van het aantrekken van 
medewerkers, de cultuur van het bedrijf en het 
media-aanbod. Sinds eind 2019 kent KRO-NCRV 
een verandermanager Diversiteit & Inclusie. Zij 
focust zich op het strategische kader, het aan-
trekken van medewerkers (werving- en selectie-
beleid), de verankering in de organisatie en het 
uitdragen van het beleid in de (media-) uitingen 
van KRO-NCRV.

Cao 2019-2020 in voorbereiding
Werknemersorganisaties en werkgevers hebben in 
2019 goede gesprekken met elkaar gevoerd, maar 
hebben helaas geen overeenstemming bereikt over 
een nieuwe cao. De werknemersorganisaties zijn niet 
akkoord gegaan met het eindvoorstel in oktober 
2019 en de onderhandelingen zijn medio december 
2019 vastgelopen. Er is op initiatief van de werk-
gevers vervolgens een nabetaling gedaan aan alle 
omroepmedewerkers die op 1 december 2019 in 
dienst waren van 2,6% over het in 2019 genoten 
loon. Met dit percentage is de inflatie over 2019 
gecompenseerd. De kosten daarvan zijn verwerkt 
ten laste van het resultaat in 2019. Werkgevers en 
werknemersorganisaties zijn er in het eerste kwar-
taal van 2019 wel in geslaagd gezamenlijk tot een 
nieuwe Sociale Regeling te komen. De cao onder-
handelingen zijn vanaf 1 januari 2020 hervat.

Programmabladen
De inkomsten uit programmabladen lopen als gevolg 
van het dalende aantal abonnees jaarlijks verder 
terug. Ook de advertentie-inkomsten van de pro-
grammabladen vertonen een dalende trend. De 
daling van de inkomsten is in 2019 echter minder 
sterk als in voorgaande jaren. Er zijn echter geen 
minimale kostenbesparingen gerealiseerd waardoor 
het resultaat per saldo daalt. Het netto resultaat, 
na ontkoppeling van lidmaatschapsgelden, daalt in 
2019 van € 5,5 miljoen naar € 4,9 miljoen.

Repartitie SVOD
De omroepen ontvangen van NPO een aandeel in de 
exploitatieresultaten van het SVOD-kanaal NPO Start 
Plus. De hoogte van het aandeel per omroep is afhan-
kelijk van het kijktijdaandeel van media-aanbod van 
de betreffende omroep in de totale kijktijd via NPO 
Start Plus. De omvang van deze repartitievergoeding 
is door het succes van NPO Start fors gestegen. In 
2019 heeft NPO aan KRO-NCRV een repartitiever-
goeding toegekend van € 438.000. In 2018 bedroeg 
die vergoeding voor de periode vanaf 1 juli 2017 tot 
en met 31 december 2018 € 128.000. Zowel deze 
vergoeding als de doorstorting van repartitiegel-
den aan rechthebbende producenten worden in de 
jaarrekening verwerkt in het resultaat uit Overig 
Media-aanbod.

Huisvesting
De kosten van leegstand van het gebouw worden ver-
deeld over de eigenaren (KRO-NCRV en AVROTROS) 
naar rato van de eigendomsverhoudingen in het 
gebouw. Vanaf oktober 2019 maakt een nieuwe huur-
der gebruik van circa 3000 m2 kantooroppervlakte. 
Door het toekennen van een huurvrije periode leidt 
dit in 2019 nog niet tot een terugloop van de leeg-
standskosten. Daarnaast zijn dit jaar een paar kleine 
partijen als huurder toegetreden. Zij gebruiken circa 
350 m2 van de beschikbare kantoorruimte. Ook wordt 
gesproken met andere partijen om de resterende 
leegstand in te vullen. Eind 2019 zijn de radiostudio’s, die 
gebruikt werden door NPO Radio 2 en NPO Radio 5, leeg 
komen te staan door het vertrek van deze zenders 
naar het radiohuis van NPO op het Mediapark. Dit leidt, 
samen met de door NPO gebruikte redactieruimten, 
tot nieuwe leegstand in het pand.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In het verlengde van onze missie en kernwaarden 
vindt KRO-NCRV het van groot belang om zelf ook 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit uit 
zich niet alleen in ons media-aanbod en het huisvesten 
van het ministerie van Gehandicaptenzaken maar ook 
in de eerder genoemde aanpak omtrent inclusiviteit 
en diversiteit. In het bedrijfsgebouw wordt ruimte 
gegeven aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
en is een dove barrista werkzaam die medewerkers 
leert om in gebarentaal te communiceren.
Voor het gebouw zelf wordt alleen gebruik gemaakt 
van door windenergie opgewekte stroom en lopen 
er projecten om stroomgebruik verder te ver-
minderen en het gebouw verder te vergroenen. 
Medewerkers drinken fairtrade-koffie uit recycle-
bare papieren bekers en ook zijn papieren roerstaaf-
jes geïntroduceerd. Naar aanleiding van een idee 

van medewerkers zijn uitwisbare schrijfblokken 
ingevoerd zodat het papierverbruik wordt vermin-
derd. In diverse (bestuurlijke) gremia worden digi-
tale dossiers gebruikt en met leveranciers worden 
afspraken gemaakt om facturen en contracten ook 
digitaal aan te leveren en af te handelen. Daarnaast 
wordt door KRO-NCRV alleen in duurzame fondsen 
belegd. Dit betreft zowel de aandelenfondsen als 
de vastrentende waardefondsen.

Investeringen
Binnen de ICT-omgeving zijn in 2019 investeringen 
gedaan enerzijds gericht op vervanging en anderzijds 
gericht op aanpassingen die noodzakelijk zijn om de 
ontwikkelingen in de organisatie te kunnen ondersteu-
nen. De Omnis omgeving zal worden vervangen door 
een nieuw programmaregistratie-pakket Sherlock, 
waarvoor samen met AVROTROS en BNNVARA is 
gekeken naar alternatieven.

Ook is begonnen met de invoer van digitale onder-
tekening van contracten en is geïnvesteerd in een 
nieuw personeelsplanningsysteem. Het financieel 
pakket CODA is in 2019 geüpgraded naar een nieuwe 
versie. Daarnaast heeft algehele vervanging plaatsge-
vonden van de aanwezige bureaustoelen. Ook binnen 
de stichting AKN zijn een aantal (vervangings-)inves-
teringen voorzien voor onder meer de verlichtings-
armaturen en aanpassing van het business center in 
het gebouw. De totale omvang van de investeringen 
in 2019 bedraagt € 1,1 miljoen.

Aanbestedingen
In 2019 heeft KRO-NCRV een viertal openbare 
Europese aanbestedingsprocedures doorlopen. 
Dit betrof aanbestedingen voor de inkoop van tele-
marketingdiensten, fieldmarketingdiensten, payroll 
dienstverlening en accountantsdienstverlening. Ten 
aanzien van de payroll dienstverlening hebben wij 
samengewerkt met AVROTROS. De aanbesteding 
voor accountantsdiensten heeft geleid tot de 
benoeming van KPMG Accountants NV tot accoun-
tant van KRO-NCRV met ingang van het boekjaar 
2019.

Toepassing Beleidsregels Governance en interne 
beheersing
Per 1 januari 2018 gelden de door het Commissariaat 
voor de Media vastgestelde Beleidsregels Governance 
en Interne Beheersing 2017. De beleidsregels zijn 
gericht op effectief bestuur en toezicht, de beheer-
sing van risico’s en de administratieve organisatie. De 
artikelen vergen dat door KRO-NCRV invulling wordt 
gegeven aan algemene beginselen van goed bestuur, 
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waaronder integer en transparant handelen door 
het bestuur, onafhankelijk toezicht door de Raad 
van Toezicht en het afleggen van verantwoording 
daarover.
Tegelijkertijd is sinds 1 januari 2018 de door de 
Raad van Bestuur van de NPO op 19 december 2017 
vastgestelde Governancecode Publieke Omroep 
2018 van kracht welke het karakter draagt van een 
gedragscode voor de landelijke publieke media-in-
stellingen. Voor een nadere toelichting en uitwer-
king wordt hier verwezen naar paragraaf 1.6 van dit 
bestuursverslag.
KRO-NCRV onderschrijft zowel de Beleidsregels 
Governance en Interne Beheersing 2017 als de 
Governanceode Publieke Omroep 2018 en heeft 
deze toegepast in het boekjaar 2019.

Nieuw Reglement Innovatie en Innovatieproces
De NPO heeft € 2 miljoen euro vrijgemaakt voor de 
financiering van een nieuw innovatiebeleid. Binnen 
dat nieuwe beleid moeten omroepen, start-ups en 
tech-teams meer samen op gaan trekken en de 
innovatie van de Nederlandse mediasector worden 
gestimuleerd.
In het Reglement Innovatie en Innovatieproces is 
vastgelegd waaraan initiatieven moeten voldoen 
om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit 
deze gealloceerde middelen. Experts van de omroe-
pen, de NPO en externe deskundigen beoordelen de 
ideeën. Goedgekeurde ideeën krijgen een startbud-
get die in de jaarrekening wordt verantwoord onder 
de organisatiekosten. Kansrijke nieuwe innovatieve 
content komt in aanmerking voor aanvullende finan-
ciering die wordt verantwoord onder het resultaat 
overig media-aanbod.

Nieuwe Beleidsregels
Ten aanzien van de nieuwe beleidsregels in 2019 
was de regelgeving rondom de online strategie 
van de publieke omroep als het meest relevant 
te betitelen. Vanuit OCW wordt de Beleidsregel 
Aanbodkanaal gepubliceerd. Uitgangspunt in de 
mediawet is dat media-aanbod alleen verspreid 
kan worden via door de Minister goedgekeurde 
aanbodkanalen. De Beleidsregel maakt duidelijk 
onder welke voorwaarden de landelijke publieke 
omroep op eigen platforms of op platforms van 
derden, online content kan plaatsen zonder dat er 
een nieuw aanbodkanaal wordt gecreëerd waarvoor 
voorafgaande instemming van de Minister nodig 
is. De Beleidsregel Aanbodkanaal wordt gevolgd 
door de Beleidslijn Platformselectie van de NPO. In 
de Beleidslijn Platformselectie beschrijft de NPO 
hoe binnen het voornoemde wettelijke kader de 

coördinatie en online verspreiding van separaat 
media-aanbod plaatsvindt via het eigen NPO-
platform en via platformen van derden.
Belangrijke aandachtspunten voor de omroepen 
zijn o.a. het spanningsveld met de visiebrief van 
de Minister, het feit dat de beleidslijn op sommige 
punten restrictiever is dan de beleidsregel van OCW, 
de afwezigheid van/onduidelijkheid over overgangs-
beleid en het spanningsveld tussen de starheid 
van de regeling en de gewenste flexibiliteit van het 
creatieve proces.

Overleg Belastingdienst
De Belastingdienst heeft de bestaande rulings voor 
de vennootschapsbelasting per 1 januari 2017 opge-
zegd. Voor KRO-NCRV gold, op grond van bij de 
oprichting van KRO-NCRV met de Belastingdienst 
gemaakte afspraken, dat de ruling kan worden toe-
gepast tot eind 2018.
De omroepen hebben in 2019 met de Belastingdienst 
een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten 
aangaande de wijze waarop de fiscale winst dient te 
worden bepaald. In deze nieuwe afspraak wordt de
fiscale winst op nagenoeg dezelfde wijze berekend 
als voorheen. Wel geldt er een kleine aanpassing 
op de verwerking van ontvangen giften en legaten 
voor zover deze meer bedragen dan de dotatie aan 
(O)RMA. De vennootschapsbelastingpositie in deze 
jaarrekening is in overeenstemming met de voorheen 
geldende afspraak vastgesteld.

1.3 Hoofdlijnen van het gevoerde 
financiële beleid
Het financiële beleid van KRO-NCRV is gericht op 
continuïteit, een gezonde financiële huishouding (i.c. 
jaarlijks sluitende exploitatie) en het beschikbaar 
houden van voldoende (eigen) middelen om de pri-
oriteiten in de programmering te kunnen realiseren 
en om de organisatie verder te ontwikkelen.

KRO-NCRV concentreert zich bij de inzet van 
eigen middelen voor (de ontwikkeling van) 
media-aanbod op de bijdrage aan de herken-
baarheid van KRO-NCRV als maatschappelijke 
mediaorganisatie. Het betreft dan veelal nieuwe 
programma’s bij voorkeur met een meerjarig per-
spectief, die in eigen huis geproduceerd worden. 
Gelden worden alleen ingezet indien de directie 
van mening is dat hieruit kwalitatief hoogstaande 
programma’s, programmaonderdelen of online 
aanbod ontstaan. Ook projecten met een uitge-
sproken innovatief karakter komen in aanmerking 
voor inzet eigen middelen.

Inzet van eigen middelen is mogelijk uit gelden die 
voortvloeien uit positieve resultaten op nevenactivi-
teiten, vermogensactiviteiten en verenigingsactivi-
teiten. Ook vindt inzet plaats uit, indien beschikbaar, 
de overgedragen Reserve Media-aanbod (ORMA), 
of uit de algemene Reserve of de Reserve Media-
aanbod (RMA) van het eigen vermogen.

Ten aanzien van de eigen middelen ligt vanouds de 
beschikkingsbevoegdheid volledig bij de omroepen 
alhoewel hier in toenemende mate een druk vanuit 
de NPO wordt ervaren. KRO-NCRV signaleert dat 
de grip die NPO wil hebben op de middelen strijdig 
is met het door de minister voorgestane beleid om 
de omroepen meer mogelijkheden te geven om 
zichtbaarheid aan hun onderscheidende karakter 
te geven. De inzet van eigen bijdragen is daarvoor 
het geëigende middel. Om die reden is het hou-
den van de beschikkingsbevoegdheid hierover van 
cruciaal belang. Samen met de andere omroepen 
heeft KRO-NCRV rechtsmiddelen genomen om een 
door NPO gewenste maximering van de inzet eigen 
middelen om de omroepportals te voorkomen.

Ten aanzien van de kostenontwikkelingen is het 
beleid om het (vaste) kostenniveau zo laag mogelijk 
te houden en de flexibiliteit en effectiviteit van de 
organisatie te optimaliseren. De organisatie moet 
zodanig flexibel ingericht zijn, dat het kostenniveau 
mee kan bewegen met wisselende (programma) 
inkomsten, dat productie- en bedrijfsprocessen 
zo efficiënt mogelijk worden opgezet en dat vol-
doende middelen kunnen worden vrijgemaakt om 
de innovatie te kunnen faciliteren.

1.4 Financieel resultaat 2019 en 
resultaatbestemming
Het saldo uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt 
in 2019 negatief € 1.939.000 (2018: positief 
€ 1.498.000). Voor een nadere specificatie van de 
resultaatopbouw wordt verwezen naar de bijlage 
waarin de exploitatierekening per kostendrager is 
opgenomen. Samenvattend zien we de volgende 
ontwikkelingen.

-  Resultaat Media-aanbod 
De totale bedrijfsopbrengsten voor het totale 
media-aanbod bedroegen € 74 miljoen en lagen 
beduidend lager dan de baten in 2018 (€ 86,7 
miljoen). 
Er konden minder titels succesvol worden 
ingetekend en geplaatst waardoor de OCW-
bijdragen voor Video met € 13 miljoen daalden 
naar € 56,0 miljoen (2018: € 69,7 miljoen). De 

OCW-bijdrage van Radio is door wijzigingen 
in de programmeringen bezuinigingen met € 1 
miljoen gedaald naar € 8,1 miljoen. De OCW-
bijdragen voor overig media-aanbod (Online en 
Themakanalen) zijn met € 1,2 miljoen gestegen 
door plaatsing van de web-only series, pod-
casts en shortformvideo projecten. Daarnaast 
steeg de repartitiebijdrage voor KRO-NCRV 
content dat werd bekeken op NPO Start Plus. 
In 2019 is de overgedragen reserve media-aan-
bod uit 2018 ad € 1,5 miljoen volledig ingezet in 
de programmering (2018: 1,5 miljoen).

De programma-gebonden bijdragen van derden 
betreffen voornamelijk bijdragen van het NPO-
fonds, het Mediafonds en CoBo Fonds voor drama-
series en documentaires. Maar ook bijdragen van de 
Protestantse Kerk Nederland voor levensbeschou-
welijke programmering en van het Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek voor Reporter.nl. De bijdragen 
bedroegen € 2,5 miljoen hetgeen € 1 miljoen meer 
is dan de bijdragen in 2018.

Samenhangend met de daling van het aantal 
geplaatste programmering daalden ook de pro-
grammakosten media-aanbod naar € 79,3 miljoen in 
2019 (€ 91,3 miljoen in 2018). Per saldo was, sprake 
van een negatief resultaat op media-aanbod (vóór 
toerekening van niet-programma-gebonden eigen 
bijdragen) van € 5,3 miljoen (2018: € 4.607.000). 
Dit tekort wordt gedekt door de inzet van eigen 
middelen en onttrekking aan de reserve voor 
media-aanbod.

-  Vermogens- en Nevenactiviteiten 
Het resultaat uit vermogens- en nevenactivitei-
ten bedroeg € 7,5 miljoen (2018 € 6,3 miljoen). 
Het vermogensresultaat hierbinnen is gedaald 
naar € 1,2 miljoen (2018: 2,8 miljoen). Deze 
daling hangt samen met de lagere realisa-
tie van koersverschillen in de beleggings-
portefeuille door verkoop van effect. Deze 
realisatie bedraagt in 2019 € 393.000 (2018: 
€ 1.978.0000). 
Het resultaat op Nevenactiviteiten bedroeg 
€ 1,5 miljoen in 2019 (2018 € 2 miljoen). De daling 
betreft lagere inkomsten uit kabelgelden, uit 
formatverkoop en uit verkoop van fragmenten. 
De programmabladen lieten in 2019 een resul-
taat zien van € 4,9 miljoen (2018: € 5,5 miljoen).
Er was sprake van een daling van de abonne-
mentsgelden en een lichte daling van losse 
verkopen en advertentiekosten. Door de daling 
van het relatieve aandeel lid-abonnees in de 
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totale abonnementen, is sprake van een lagere 
ontkoppeling van lidmaatschapsgelden uit de 
abonnementen naar de ledenverenigingen.

-  Vereniging KRO-NCRV 
Dit betreft de kosten van de Raad van Toezicht, 
de Ledenraad en gemeenschappelijke activi-
teiten voor de leden KRO en NCRV. De kosten 
voor het in stand houden van de Vereniging 
KRO-NCRV bedroegen € 4,4 miljoen (2018: € 1,4 
miljoen). De stijging hangt samen met de kosten 
van de ledenwerving in 2019.

-  Organisatiekosten 
De OCW-bijdrage voor organisatiekosten daalde 
door in 2019 met € 539.000. De organisatie-
kosten dalen met € 1,1 miljoen waardoor per 
saldo een klein overschot ontstaat op organi-
satiekosten van € 234.000 (2018: € 234.000 
positief). De lagere kosten worden onder 
meer veroorzaakt door een eenmalige afreke-
ning bijdrage leegstandskosten gebouw M van 
AVROTROS van € 531.000, lagere afvloeiings-
kosten in de afdeling media-overhead, minder 
kosten samenhangend met de fusie en lagere 
afschrijvingskosten ICT.

1.5 Financiële positie per  
31 december 2019
Eigen vermogen en reserve voor media aanbod
Het eigen vermogen bestaat ultimo 2019 na ver-
werking van het negatieve exploitatieresultaat 
uit een Algemene Reserve met een omvang van 
€ 54.784.000, een reserve voor media-aanbod van 
€ 3.561.000 en een reserve voor koersverschillen 
beleggingen van € 4.955.000.

Financiële kengetallen
De financiële positie van KRO-NCRV per 31 decem-
ber 2019 kan door middel van onderstaande finan-
ciële kengetallen nader worden beschouwd. Hierin 
is het effect van de fusie van de verenigingen op 
de ratio’s zichtbaar gemaakt:

2019 2018 
incl. fusie

2018 
Excl. fusie

Solvabiliteit (EV/TV * 100) 66,5% 63,4% 30,0%

Aandeel eigen vermo-
gen ten opzichte van de 
inkomsten

0,56 0,49 0,12

Current ratio (Vlottende 
activa/ KT verplichtingen)

1,17 1,23 1,00

De solvabiliteitsratio toont de mate waarin op 
langere termijn voldaan kan worden aan de ver-
plichtingen. De inbreng van de eigen vermogens 
van Vereniging KRO en Vereniging NCRV heeft de 

solvabiliteitsratio meer dan verdubbeld. In 2019 is 
sprake van een verdere stijging. De balanstotalen 
zijn € 2,4 miljoen lager. De inzet van ORMA gelden, de 
afhandeling van de positie naar NPO inzake aankopen 
buitenlandse series en de inzet van eigen middelen 
in 2019 voor innovatie en werving zijn hieraan debet. 
De ongerealiseerde koersstijging op de beleggings-
portefeuille heeft het eigen vermogen versterkt.

De current ratio geeft een indicatie van de mate 
waarin KRO-NCRV op korte termijn aan haar ver-
plichtingen kan voldoen. Deze is met de fusie 
verbeterd door inbreng van liquide middelen van 
KRO en NCRV onder aftrek van vooruit ontvangen 
ledenbijdragen.
De liquiditeit van KRO-NCRV is eind 2019 nog steeds 
goed maar lager dan in 2017 door de productie van in
2020 uit te zenden dramaproducties en de eerder 
genoemde afwikkeling van in 2017 en 2018 door 
NPO namens KRO-NCRV aangekochte buitenlandse 
series en inzet van eigen middelen.

1.6 Compliance
Transparant handelen, integer besteden van de 
publieke middelen en naleven van wet- en regelge-
ving waren ook in 2019 nadrukkelijk aandachtspunten 
van Directie en management. Speerpunten daarbij 
waren net als in voorgaande jaren onderwerpen die 
ook in het publieke debat aandacht kregen, zoals 
nevenfuncties en belangenverstrengeling, contract-
vorming, cofinanciering en sponsoring, reclame en 
scheiding van publieke en private middelen.

KRO-NCRV leefde in 2019 de Governancecode 
Publieke Omroep na. Deze Governancecode telt 
7 principes waarvan 4 bindend op grond van de 
Mediawet en 3 regelingen, die alle drie een bindend 
karakter hebben. KRO-NCRV hanteert sinds 2014 
voor medewerkers ook een eigen Gedragscode 
KRO-NCRV. Deze gedragscode overlapt met de 
Governancecode op het onderwerp integriteit 
(Principe 2).

Ten aanzien van naleving van de verschillende 
Principes en Regelingen van de Governancecode 
Publieke Omroep merkt KRO-NCRV het volgende op:

Principe 1: Cultuur (bindend)
Het bestuur stimuleert actief in de interne 
gedragscode, informatieverstrekking over de 
Governancecode, in werkoverleg en in interne ken-
nis- en cultuursessies, dat de organisatie en haar 
medewerkers onafhankelijk en integer handelen.

Principe 2: Integer handelen (bindend)
Binnen KRO-NCRV is een medewerker belast met 
de taak van compliance officer die onafhankelijk 
toeziet op de naleving van de Governancecode 
en hieromtrent ook kan adviseren en informeren.

Nevenfuncties en financiële belangen
Nevenfuncties van topfunctionarissen en toezicht-
houders worden geregistreerd en openbaar gemaakt 
via de website van KRO-NCRV.
Om het risico op belangenverstrengeling te minima-
liseren moeten nevenfuncties van medewerkers ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan het manage-
ment en bestaat er een meldingsplicht van (nieuwe) 
financiële belangen bij partijen waarmee KRO-NCRV 
direct of indirect zaken doet. Jaarlijks vindt er bij 
medewerkers, bestuurders en toezichthouders een 
integrale uitvraag plaats naar nevenfuncties en finan-
ciële belangen. Deze uitvraag is in 2019 gedigitali-
seerd. Daarnaast heeft een verdere aanscherping 
van de vragenlijst plaatsgevonden. Naar aanleiding 
van het oordeel van het Commissariaat voor de 
Media over de bijverdiensten van een presentator 
van KRO-NCRV (zie Contractvorming hieronder) heeft 
KRO-NCRV in aanvulling op de algemene procedure 
nevenwerkzaamheden een nieuwe procedure inge-
voerd te weten ‘procedure beoordeling aanvraag 
nevenactiviteiten belangrijke journalistieke functi-
onarissen en presentatoren’.

Contractvorming
KRO-NCRV is niet dienstbaar aan het maken van meer 
dan normale winst door derden. (Voorgenomen) 
contracten met derden worden door het manage-
ment van KRO-NCRV en door KRO-NCRV-juristen 
getoetst aan deze bepaling uit de Mediawet. De 
contractering met buitenproducenten voor tele-
visieproducties is belegd bij de mediadirecteur, de 
manager Video en de productiemanager. In 2018 is 
door het Commissariaat voor de Media onderzoek 
gedaan naar vermeende zakelijke belangen van een 
presentator. Betrokken medewerker heeft overi-
gens de betreffende nevenwerkzaamheden con-
form de voorgeschreven handelwijze gemeld aan de 
directie en goedkeuring verkregen. Het commissa-
riaat concludeerde in 2019 dat de regels rondom 
(sluik)reclame en sponsoring niet zijn overtreden. 
Wel heeft KRO-NCRV, volgens het Commissariaat 
voor de Media niet streng genoeg toegezien op 
de bijverdiensten van de presentator waardoor 
KRO-NCRV zichzelf en haar medewerkers kwets-
baar maakte. Ook is door het Commissariaat voor 
de Media onderzocht of KRO-NCRV dienstbaar is 
geweest aan de winst van derden, doordat een 
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product in een journalistiek item in beeld kwam. 
Hiervoor is een kleine boete opgelegd aan KRO-
NCRV, die in tweede instantie is verlaagd.

KRO-NCRV houdt zich aan de wettelijke normen 
voor het aanbesteden van grote opdrachten. Voor 
bedragen onder de aanbestedingsnorm maar boven 
€ 50.000 worden minimaal drie offertes uitgevraagd.

Geschenken
Een medewerker mag uit hoofde van zijn functie 
geschenken boven een bedrag van vijftig euro geven 
noch ontvangen. In 2019 is sprake van een leeg 
register.

AVG
Het bezit, gebruik en bewaren van data en overige 
informatie is bij KRO-NCRV belegd conform de AVG 
regelgeving. KRO-NCRV kent een security-officer 
die de naleving ervan door KRO-NCRV toeziet.

Overig
KRO-NCRV kent een declaratieregeling, een regeling 
voor gebruik van mobiele telefoons en laptops, een 
regeling voor dienstreizen naar het buitenland die 
aansluiten bij de bepalingen van de gedragscode.
Naleving van de regelingen is in de autorisatie en 
controleprocessen gewaarborgd.

Principe 3: Relatie bestuur en raad van toezicht 
(aanbeveling)
Principe 4: Bestuur (aanbeveling)
Principe 5: Raad van toezicht (aanbeveling)

De aanbevelingen van de principes 3, 4 en 5 van de 
Governancecode Publieke Omroep 2018 hebben hun 
beslag gekregen in de statuten van de Vereniging 
KRO-NCRV, in de reglementen voor de Statutaire 
Directie en voor de Raad van Toezicht (inclusief de 
commissies), en in het reglement van de Ledenraad..

Principe 6: Risicobeheersing (bindend)
Naar de wijze waarop de interne risicobeheersing 
is belegd binnen KRO-NCRV wordt hier verwezen 
naar paragraaf 1.7 waar het risicomanagement nader 
wordt toegelicht.

De voormalige accountant PWC Accountants 
was benoemd met ingang van de controle van de 
jaarrekening over 2014 en daarmee vorig jaar voor 
het vijfde jaar actief. Conform principe 6 is in 2019 
een tender uitgeschreven waarna KPMG is benoemd 
tot nieuwe accountant voor een periode van drie 
jaar met daarna jaarlijks een optie tot verlenging 
van de opdracht.

Principe 7: Verantwoording (bindend)
Ten aanzien van de normen en richtlijnen voor een 
transparante verantwoording en verslaglegging 
volgt KRO-NCRV principe 7 van de Governancecode 
Publieke Omroep 2018 en de richtlijnen uit 
het handboek ‘Financiële verantwoording’. 
Verantwoording over de uitvoering van de hoofdtaken 
en nevenactiviteiten vindt plaats in voorliggend 
Bestuursverslag. De financiële verslaglegging vindt 
plaats in de Jaarrekening 2019, die verzonden wordt 
aan het Commissariaat van de Media.

Regeling A: Klokkenluidersregeling
KRO-NCRV stelde in 2014 in het verlengde van de 
Governancecode een separate Klokkenluiders-
regeling op, conform de regeling van de CIPO. In 
het kader van deze regeling deden zich in 2019 geen 
feiten voor.

Regeling B: Commissie ter bevordering van goed 
bestuur en integriteit Publieke Omroep (CIPO 
bindend)
De Commissie ter bevordering van goed bestuur 
en integriteit publieke omroep (CIPO) is binnen de 
publieke omroep werkzaam.

Regeling C: Beloningskader Presentatoren in de 
Publieke Omroep (BPPO bindend)
Op 1 september 2009 is de code Beloningskader 
Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) ingevoerd. 
Met ingang van 6 juni 2017 is de BPPO regeling 
bijgesteld waarbij de maximale honoreringsnorm is 
gelijkgesteld met die volgens de WNT-regelgeving. 
De gewijzigde normering is van toepassing op nieuwe 
contracten of contractaanpassingen vanaf 6 juni 
2017. Contractafspraken voor die datum worden 
als overgangsregeling geëerbiedigd. In 2019 is, 
conform het door KRO-NCRV gevoerde beleid, 
geen vergoeding uitgekeerd boven de maximale 
vergoeding volgens deze (overgangs)regeling. Vanaf 
2020 zijn alle contracten van presentatoren die 
nog onder de overgangsregeling vielen vernieuwd.

1.7 Risicomanagement
Het systeem van risicomanagement bij KRO-NCRV 
zorgt er voor dat risico’s en beheersmaatregelen 
niet op een willekeurige, maar op een gestructu-
reerde wijze worden geïdentificeerd.
Het nemen van risico’s is inherent aan het zijn van 
een omroepvereniging. Door een bewuste afwe-
ging te maken tussen onze doelstellingen en de 
risico’s die we bereid zijn te nemen, streven we 
naar een bestendige en maatschappelijk verant-
woorde, beheerste en integere bedrijfsvoering in 

een omgeving die vraagt om creativiteit en flexibi-
liteit. Op deze wijze vergroten wij de kans op het 
behalen van onze strategische doelstellingen.

Ook in 2019 is het proces van risicomanagement 
inclusief compliance toegepast voor de onder-
scheiden onderdelen Risicobereidheid, Strategisch 
risicomanagement en Operationeel risicomanage-
ment. Ieder onderdeel ondersteunt het bewustzijn 
van het belang van risicomanagement binnen de 
organisatie. De kennis hieromtrent wordt intern 
gedeeld om een continu proces van verbetering 
van de KRO-NCRV organisatie te realiseren. Er zijn 
binnen KRO-NCRV functionarissen aangewezen die 
het proces van risicomanagement en compliance 
monitoren en opvolgen. Door het vertrek van de 
voormalige medewerker risicomanagement wordt 
dit belegd bij een nieuwe riskmanager.

De Directie rapporteert en legt verantwoording af 
over het systeem van risicomanagement en interne 
beheersing aan de Raad van Toezicht na bespreking 
daarvan in de auditcommissie. In 2019 is een begin 
gemaakt met de ontwikkeling en implementatie 
van een nieuwe strategische koers. Tegelijkertijd 
is sprake van sterk veranderende externe factoren 
en van mutaties in de managementlaag. Hierdoor 
zijn nieuwe risico’s ontstaan, andere minder rele-
vant geworden en zijn de maatregelen mogelijk niet 
meer passend.

De Directie is van mening dat de nieuwe strategische 
koers en deze in- en externe wijzigingen het nood-
zakelijk maken om de strategische risico’s opnieuw in 
kaart te brengen, te wegen en te inventariseren of 
de beheersmaatregelen toereikend zijn en werken. 
Hier is in 2019 een aanvang mee gemaakt, maar dit zal 
in het voorjaar van 2020 concreet gemaakt worden. 
In deze jaarrekening is nog uitgegaan van de in 2018 
geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen.

Risicobereidheid
De Directie heeft een gebalanceerde risicohouding 
waar het gaat om innovatie en de realisatie van 
strategische doelstellingen. Dat wil zeggen dat in 
geval van innovatie en realisatie van strategische 
doelstellingen er sprake is van het vinden van de 
juiste balans tussen risico en rendement.
De Directie heeft een kritische risicohouding voor 
reguliere operationele processen. Voor reguliere 
kritische processen worden in principe geen risico’s 
geaccepteerd. De menskant van de bedrijfsvoering 
mag hierbij echter niet uit het oog worden verloren 
bij de keuze van hard en soft controls.

Strategisch risicomanagement
KRO-NCRV onderkent de volgende strategische 
risico’s waarbij de beheersmaatregelen die deze 
risico’s mitigeren worden benoemd. Dit betreft 
maatregelen die zijn verankerd in functies, in beleid, 
in procedures, processen en in gedrag van mensen.
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Risico 1: verliezen van de positie van KRO-NCRV in 
het publieke bestel/einde erkenning door het niet-
voldoen aan de wettelijke criteria voor een omroep
Dit risico behelst het risico van het niet voldoen aan 
de criteria die in de Mediawet worden gesteld aan 
het bestaansrecht van een (fusie)-omroep en het 
verkrijgen van negatieve adviezen van NPO en het 
Commissariaat voor de Media omtrent het verlenen 
van een nieuwe erkenning voor een volgende conces-
sieperiode. Dit risico behelst ook het onduidelijk zijn 
van het profiel van KRO-NCRV en het onvoldoende 
helder zijn van de publieke waarde van KRO-NCRV 
waardoor een nieuwe erkenning gevaar loopt.
Dit risico is in het kader van de voorgenomen wets-
wijzigingen van de Minister manifester geworden. 
In aanvulling op reeds bestaande beheersmaatre-
gelen als het investeren in goede communicatie en 
verstandhouding met belangrijke spelers binnen 
en buiten de publieke omroep en het investeren 
in goede communicatie zijn in 2019 noodzakelijke 
stappen gezet om het profiel van KRO-NCRV verder 
aan te scherpen en herkenbaarder te maken voor 
de kijker én de politiek.

Risico 2: verslechtering van de positie van KRO-
NCRV in het publieke bestel
Dit risico behelst het risico dat het media-aanbod 
niet of minder vaak geplaatst wordt. Dit kan worden 

veroorzaakt doordat het onvoldoende past binnen 
de kaders van NPO, onvoldoende publieke waarde 
heeft, kwalitatief niet voldoende is of onvoldoende 
onderscheidend. Tevens behelst dit het risico dat 
het media-aanbod onvoldoende onderscheidend 
is waardoor het KRO-NCRV profiel er onvoldoende 
in herkend wordt. Ook behelst dit risico dat onvol-
doende media-aanbod wordt ontwikkeld met eigen 
IP of dat in eigen huis wordt geproduceerd en het 
risico dat intekenbedragen onvoldoende concur-
rerend zijn of uitgaven door NPO als ondoelma-
tig worden gezien. De daling van het geplaatste 
media-aanbod in 2019 onderstrepen het belang 
van dit risico.
Het teruglopen van de geplaatste omzet heeft ook 
dit risico manifester gemaakt. In 2019 is fors geïn-
vesteerd in formatontwikkeling om de positie van 
KRO-NCRV veilig te stellen. Nieuw media-aanbod 
is gericht op het versterken van het profiel van 
KRO-NCRV en moet waar mogelijk aansluiten op de
speerpunten van NPO. Formatontwikkeling en 
innovatie is gericht op vergroten van IP-rechten 
en het in huis produceren van nieuw media-aan-
bod. Bij formatontwikkeling en innovatie wordt 
een impactanalyse gedaan voordat goedkeuring 
aan de productie wordt gegeven. Gerealiseerde 
prestaties worden geëvalueerd en omgezet naar 
(verbeter)doelen.

Ook het communicatiebeleid is gericht op verbe-
teren van de profilering van KRO-NCRV en haar 
media-aanbod. Het presentatorenbeleid is gericht 
op identiteit en binding met omroep, vereniging 
en NPO.

Risico 3: KRO-NCRV is financieel ongezond. Middelen 
worden niet doelmatig/rechtmatig besteed
Dit betreft het risico, dat directe programmakosten 
en organisatiekosten niet gefinancierd kunnen wor-
den uit OCW-bijdragen of eigen bijdragen danwel 
onrechtmatig zijn. Ook valt hieronder het risico 
dat onvoldoende inkomsten uit nevenactiviteiten 
worden gegenereerd waardoor onvoldoende eigen 
middelen ter versterking van de programmering 
kunnen worden ingezet.

De financiële risico’s worden ingeschat als beperkt. 
Producties worden pas gestart na toezeggingen 
over plaatsing door NPO. De financiële positie van 
KRO-NCRV is nog steeds heel gezond. Financiële 
processen en managementinformatie-stromen bin-
nen de organisatie worden verbeterd.
Directie en management bevorderen een cultuur van 
doelmatige en rechtmatige besteding van middelen 
en vertonen voorbeeldgedrag. Rechtmatigheid van 
uitgaven wordt intern getoetst en gehandhaafd. Er 
worden voor- en nacalculaties op projectresultaten 
uitgevoerd en de resultaten worden geanalyseerd 
op te behalen efficiencyvoordelen en doelmatigheid. 
Daarnaast worden prijsvergelijkingen en aanbeste-
dingen tussen leveranciers gedaan. De inzet van 
personeel en inschaling van nieuwe medewerkers 
wordt gemonitord en geoptimaliseerd.
De organisatiekosten worden gebenchmarkt met 
vergelijkbare organisaties en afwijkingen door 
gemaakte organisatiekeuzes worden onderbouwd. 
Er is een toereikende periodieke management rap-
portage aan Directie, auditcommissie en Raad van 
Toezicht over resultaatontwikkeling, liquiditeit en 
financieringsbehoefte, ontwikkeling balansposities 
et cetera. Daarnaast is gestart met een actieve 
sturing op de innovatiekracht van de organisatie. De 
beschikbare eigen middelen kunnen alleen worden 
ingezet met goedkeuring van de directie.
De ontwikkeling van de marktwaarde van de effec-
tenportefeuille wordt maandelijks gemonitord. De 
beleggingsportefeuille is defensief van karakter. 
Daarnaast beschikt KRO-NCRV over een ste-
vige reserve koersverschillen beleggingen zodat 

waardedalingen door ontwikkelingen op de finan-
ciële markten niet meteen negatieve invloed op het 
exploitatieresultaat hebben.

Risico 4: KRO-NCRV voldoet niet aan compliance, 
wet- en regelgeving
Dit risico betreft het niet voldoen aan wet- en 
regelgeving en het niet in staat zijn om wet- en 
regelgeving (o.a. Mediawet, Cipo, Commissariaat van 
de Media, NPO en WNT) te borgen in de bedrijfs-
processen van KRO-NCRV.
Via procedurele afspraken en interne controles 
door specialistische medewerkers worden boven-
staande risico’s aanzienlijk teruggebracht. Binnen 
het opleidingsplan wordt het op peil houden van 
vakkennis gefaciliteerd. Daarnaast vindt voorlichting, 
training en coaching van overige medewerkers over 
bestaande en nieuwe regelgeving plaats.

Risico 5: KRO-NCRV is geen aantrekkelijke werk-
gever en kwaliteit en kwantiteit van het personeel 
sluit niet aan op de werkzaamheden
Dit is het risico dat medewerkers niet breed inzet-
baar zijn, KRO-NCRV geen nieuw talent aan zich 
weet te binden met de benodigde kennis en com-
petenties, geen talenten kunnen worden behouden, 
dat voldoende ontwikkelmogelijkheden voor het 
personeel ontbreekt en management onvoldoende 
verbindend leiderschap toont.
Via het personeelsbeleid en opleidingsplannen per 
afdeling wordt de kennis en kunde van medewer-
kers vergroot alsmede de brede inzetbaarheid van 
medewerkers. Er is een introductieprogramma voor 
nieuwe medewerkers. Door de grote innovatiekracht 
is er ook ruimte voor het aan KRO-NCRV binden van 
jonge talentvolle medewerkers die nieuwe techno-
logie en nieuwe media toepassen. Met het periodiek 
uitvoeren van medewerkersonderzoeken wordt de 
betrokkenheid van medewerkers gemonitord en 
ontstaat inzicht in de mate waarin KRO-NCRV een 
aantrekkelijke werkgever is. In 2019 is uit een tweede 
medewerkersonderzoek gebleken dat medewer-
kers zeer tevreden zijn met de organisatie en hun 
rol daarin.
Onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit onder 
medewerkers zijn ter hand genomen en belegd in 
een coördinator diversiteit en inclusiviteit. Ook 
worden maatregelen genomen om sociaal veilige 
werkplekken te garanderen binnen het gehele 
bedrijf.

TV-presentatrice Lucille Werner
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actief vergroot. Alle bewerkingsovereenkomsten 
zijn getoetst en waar nodig bijgewerkt.
5. Aansturing ingekochte werkzaamheden is niet 
adequaat met als gevolg een contractueel, finan-
cieel of technischrisico.
Er vindt geen uitbesteding plaats zonder een door 
interne juristen goedgekeurde overeenkomst. 
Vooraf vinden solvabiliteitschecks, securitychecks 
en checks op technische randvoorwaarden plaats. 
Uitbesteding vindt bij voorkeur plaats op basis van 
fixed price. Vanuit KRO-NCRV vindt nadrukkelijk 
monitoring plaats op uitvoer, voortgang en kwaliteit 
van uitbesteding. In 2019 is een Hoofd Productie 
benoemd die werkt aan verbetering van de inkoop-
kracht van de organisatie. Er vindt gerichte bench-
marking plaats en medewerkers worden onder-
steund in het maken van prijsafspraken.

Liquiditeit
KRO-NCRV bewaakt de liquiditeit door middel van 
de liquiditeitsbegroting en maandelijkse monitoring 
van de kasstroom via liquiditeitsprognoses. Er wordt 
op toegezien dat er steeds voldoende liquiditeiten 
beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kun-
nen voldoen.

Aansprakelijkheid en claims
Gelet op de journalistieke programma’s van 
KRO-NCRV is het onontkoombaar dat geschillen ont-
staan. In de jaarrekening is rekening gehouden met 
de verwachte financiële effecten daarvan. In 2019 
zijn geen belangrijke nieuwe geschillen ontstaan.

Vervolg risicomanagement in 2020
Zoals aangegeven zullen, gegeven de nieuwe strate-
gische koers en wijzigingen in de interne en externe 
omgeving, strategische risico’s opnieuw worden 
geactualiseerd en de beheersmaatregelen getoetst 
op toereikend zijn en werking. De uitkomsten hiervan 
zullen wederom worden geagendeerd voor bespre-
king met de Raad van Toezicht.

1.8 Verklaring governance en 
interne beheersing
Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen inter-
preteren verschaft het bestuursverslag conform 
RJ 400.108 informatie over Vereniging KRO-NCRV.

Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook 
informatie opgenomen over de toepassing van 
de Governancecode Publieke Omroep 2018, die 

Operationeel risicomanagement
Het operationele risicomanagement bepaalt per 
proces binnen de organisatie welke risico’s het 
realiseren van de operationele doelstellingen en 
ambities in de weg staan en welke beheersmaatre-
gelen zijn getroffen om deze operationele risico’s 
te verminderen.
KRO-NCRV heeft er voor gekozen om haar operati-
oneel risicomanagement in te richten naar bedrijfs-
ketens. Inmiddels is het operationeel risicomanage-
ment uitgewerkt voor alle ketens zoals Video, Audio, 
Innovatie, Journalistiek, Levensbeschouwing en voor 
de staffuncties. Bij deze uitwerking is ook ingegaan 
op de maatregelen die deze risico’s mitigeren. In 
2019 heeft met alle managers een evaluatie van 
de operationele risicoanalyse plaatsgevonden en 
is geïnventariseerd in welke mate belangrijke con-
trolemaatregelen ook daadwerkelijk werken en in 
hoeverre beheermaatregelen voldoende effect 
hebben op het verlagen van operationele risico’s.
In 2020 worden de zinvolle maatregelen verder 
getoetst en opgenomen in de interne rapporta-
ges. Als belangrijke operationele risico’s worden 
gesignaleerd:

1. Ondoelmatige besteding van 
programmabudgetten
Beheersmaatregelen zijn het uitvoeren van voor- en 
nacalculaties op projectresultaten en analyse van 
de resultaten op te behalen efficiencyvoordelen en 
doelmatigheid. Daarnaast worden aanbestedingen 
en prijsvergelijkingen tussen leveranciers gedaan. 

De inzet van personeel en inschaling van nieuwe 
medewerkers wordt gemonitord en geoptimaliseerd. 
Ook vindt benchmarking van productiekosten met 
vergelijkbare producties plaats.
2. Mismatch tussen productie en personeel door 
onvoldoende flexibiliteit en brede inzetbaarheid 
Beschikbare medewerkers en hun competenties 
worden continu gemonitord. Via formatieplan-
ning worden beschikbare medewerkers zo opti-
maal mogelijk verdeeld over de programma’s en 
via het opleidingsbeleid worden de competenties 
van medewerkers en hun brede inzetbaarheid ver-
groot. Met de aanstelling van een personeelsplanner 
en implementatie van specifieke software worden 
medewerkers effectiever ingezet, 
3.Onvoldoende (tijdige) communicatie tussen pro-
ductie- en stafafdelingen waardoor innovatie in 
nieuwe formats en nieuwe digitale toepassingen 
wordt vertraagd
Al in een vroeg stadium van creatieve processen 
overleggen productieafdelingen met de stafaf-
delingen zodat tijdig (on)mogelijkheden worden 
vastgesteld.
4. Risico dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn 
en privacy niet wordt gewaarborgd
De beveiliging van informatie is vastgelegd in beleid 
en procedures waaronder toegangs- en identi-
teitsmanagement. In het kader van de inwerking-
treding van de AVG is een privacy officer benoemd 
en is het gebruik van gegevens geïnventariseerd en 
gemotiveerd. Tegelijkertijd wordt het bewustzijn bij 
medewerkers ten aanzien van beveiligingsrisico’s 

Risicomatrix
In september 2018 is de risicomatrix geactualiseerd. In 2019 is daarin geen wijziging aangebracht.

1 2 3 4 5

zeer gering laag middel hoog catastrofaal

Totale weging kans dat risico 
zich voordoet

5 Vrijwel zeker

4 Hoog

3 Middel

2 Laag

1 Zeer gering

Kans

Impact

2A

2C 4 5

2B 1

3

Zoals al aangegeven zal de risicomatrix in 2020 worden geactualiseerd.
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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 van 
het Bestuur en de Raad van Toezicht van KRO-NCRV 
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 lan-
delijke publieke media-instellingen.

Het bestuursverslag voldoet ook aan de beleids-
regels 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).

1.9 Vooruitblik 2020
Binnen de context van het veranderende media-
landschap en de politieke realiteit, verwoord in de 
visiebrief van Minister Slob, beraadt KRO-NCRV zich 
verder op haar (toekomstige) positie.
Dreigende (nieuwe) bezuinigingen en de politieke 
intentie om naast leden ook tot een andere legiti-
matie van de publieke omroep te komen versnellen 
en versterken de koers die KRO-NCRV wil varen: 
KRO-NCRV wil een relevante zichtbare speler in 
het bestel blijven, ‘haar eigen geluid’ laten blijven 
horen en heeft de ambitie om over 5 jaar een maat-
schappelijke mediaorganisatie te zijn met draagvlak 
die met haar content individuen en groepen helpt 
om keuzes te maken om zo de samenleving weer 
meer wij te maken.
Met een zichtbaar en onderscheidend profiel waar-
voor de basis is gelegd in onze oorspronkelijke 

identiteit en dat tezamen met een handelingsper-
spectief een antwoord biedt op hedendaagse maat-
schappelijke uitdagingen.

Nadat we in 2019 de eerste schreden hebben gezet 
op weg naar deze aangescherpte strategische koers 
benutten we 2020 om hieraan verder invulling te 
geven. In de kanteling van een geprofileerd pro-
ductiehuis naar een maatschappelijke mediaor-
ganisatie met impact, zetten we alle beschikbare 
noodzakelijke middelen in voor de versteviging van 
onze positionering en voor het tonen van meer 
herkenbaarheid.
Dit betekent inzet van middelen op missie gedre-
ven kernprogrammering, innovatie van nieuwe pro-
grammaformats en, binnen de kaders van de stra-
tegische koers, een aanscherping van bestaande 
formats.

Naast de verbondenheid met onze ledenorganisatie, 
waarop we in 2019 vol hebben ingezet, zijn andere 
vormen van legitimatie leidend in alles wat we doen: 
in ons maatschappelijk gedreven media-aanbod met
bijbehorend handelingsperspectief, in de samen-
werking met maatschappelijke organisaties, in de 
interacties met ons publiek en in de verbinding met 
onze communities.

Tezamen met de andere publieke omroepen pro-
beren we het hoofd te bieden aan de politieke en 
financiële druk die op het (toekomstige) publieke 
bestel wordt gelegd. Verantwoording en trans-
parantie over de inzet van publieke middelen zijn 
daarin essentieel. Zij creëren draagvlak voor onze 
werkzaamheden en versterken de zichtbaarheid van 
de waarde van KRO-NCRV in het publieke bestel.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt 
Nederland getroffen door het coronavirus dat 
wereldwijd is uitgebroken. De Nederlandse rege-
ring heeft verregaande maatregelen genomen om 
de verspreiding van het virus zo maximaal mogelijk 
te kunnen beheersen teneinde kwetsbare groepen 
in de samenleving waar mogelijk te beschermen. 
Dit raakt ook de bedrijfsvoering van KRO-NCRV in 
2020. Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit 
huis en contacten met externe partijen worden tot 
een minimum beperkt.
Tegelijkertijd hebben we in samenwerking met de 
andere omroepen en NPO een publieke taak te ver-
vullen Nederland goed te informeren over de gaande 
ontwikkelingen. Daarbij zullen keuzes gemaakt gaan 
worden welke producties kunnen worden gemaakt 
en op welke verantwoorde wijze dit kan waarbij de 
veiligheid van medewerkers en betrokkenen geen 

gevaar lopen. Hiertoe zullen de komende periode 
meerdere scenario’s worden uitgezet en de impact 
ervan op de organisatie en financieële gevolgen van 
deze scenario’s tegen elkaar worden afgewogen. 
Afhankelijk van het scenario dat wordt gevolgd, zal 
er een impact zijn op de programmering, op de inzet 
van eigen medewerkers en ingehuurde medewer-
kers en op de liquiditeit. KRO-NCRV is een financi-
eel gezonde organisatie die de problemen die het 
coronavirus veroorzaakt kan opvangen. De impact 
van de maatregelen is op dit moment nog niet exact 
te bepalen, maar het coronavirus heeft op basis 
van de kennis die we nu hebben geen invloed op 
de continuïteits veronderstelling.
De creativiteit van onze programmamakers is groot 
zodat wij goede alternatieve werkvormen kunnen 
verzinnen voor onze programma’s en de uitdagingen 
die nu op ons afkomen kunnen oppakken. Uiteraard 
in de hoop dat allen gezond mogen blijven, we tijdens 
de crisis goed naar elkaar blijven omkijken en we 
weer snel mogen terugkeren naar een coronavrije 
samenleving.

De publieke omroep van Nederland wordt zeer 
goed bekeken. Haar programma’s worden zeer 
hoog gewaardeerd en zijn zeer innovatief. En de 
publieke omroep doet dat alles in vergelijking met 
andere landen relatief goedkoop.
Kortom, de Nederlandse publieke omroep doet het 
uitstekend en KRO-NCRV levert als omroep daarin 
een belangrijke en onmisbare bijdrage. En daar zet-
ten we in 2020 ook weer volop op in.

Hilversum, 2 april 2020,

P. Kuipers, Directievoorzitter
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VERSLAG VAN DE 
RAAD VAN TOEZICHT
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid 
van de Statutaire Directie en op de algemene gang 
van zaken in het omroepbedrijf KRO-NCRV. De Raad 
toetst het beleid van de Statutaire Directie aan 
het Strategisch Plan en het daaruit voortvloeiende 
Operationeel Beleidsplan. De voorzitter van de Raad 
en de directievoorzitter hebben regelmatig overleg 
over actuele aangelegenheden.
Conform de Governancecode Publieke Omroep, 
van kracht vanaf 1 januari 2018, stelt de Raad van 
Toezicht zich onafhankelijk en kritisch op. Zoals 
vastgesteld in het profiel, is de Raad samengesteld 
op grond van verschillende competenties. Op deze 
wijze is er een brede deskundigheid vertegenwoor-
digd. De profielschets is in te zien op de website 
van KRO-NCRV.

De besproken onderwerpen
De Raad van Toezicht KRO-NCRV had in 2019 vier 
reguliere vergaderingen en een strategische sessie. 
De reguliere vergaderingen vonden plaats op 20 
februari, 25 maart, 25 september en 25 november. 
De jaarlijkse strategiesessie werd georganiseerd 
op 26 juni.
De Raad van Toezicht was aanwezig bij de vergade-
ringen van de Ledenraad van KRO-NCRV, te weten 
op 13 april en 14 december.
Na jaren van intensieve aandacht, binnen de kaders 
van de toezichthoudende rol, voor zowel de inhoud 
als het proces van de fusie van de verenigingen 
KRO, NCRV met KRO-NCRV, welke tot stand kwam 
per 1 januari 2019, verlegde de Raad van Toezicht 
KRO-NCRV zijn focus in het verslagjaar naar de 
ontwikkelingen in het publieke bestel, waarbij de 
visiebrief van de Minister van 14 juni 2019 en de 
gevolgen hiervan voor de (toekomstige) positi-
onering van KRO-NCRV leidend waren. De Raad 
adviseerde de Statutaire Directie over de beoogde 
Domeinstrategie die leidend is voor een nieuwe 
concessieperiode.
De Raad van Toezicht volgde de verdere implemen-
tatie van de fusie in 2019 wat betreft de inrichting 
van de (tijdelijke) Ledenraad, de verkiezingen voor 
een nieuwe Ledenraad en de (beoogde) benoe-
mingen van twee geestelijk adviseurs, te weten een 
Bisschoppelijk Adviseur en een Geestelijk Adviseur 
van Protestants Christelijke Huize. In aansluiting 
op de Statuten van KRO-NCRV werd een nieuw 
Reglement Raad van Toezicht vastgesteld en 
een Reglement Statutaire Directie goedgekeurd. 
Daarnaast vroeg de opvolging binnen de Statutaire 
Directie in 2019 de aandacht. Dit gold na de fusie, op 
grond van de Overgangsregeling Raad van Toezicht, 
ook voor de omvang en samenstelling van de Raad 
van Toezicht zelf.

Daarnaast werden in het verslagjaar de volgende, 
veelal reguliere, thema’s besproken:

• In de reguliere vergadering van februari stelde 
de raad de eindrapportage van het OBP 2018 
vast. Daarnaast presenteerde het manage-
mentteam van KRO-NCRV de eerste contou-
ren van de toekomstige Domeinstrategie. In 
het kader van de vacature in de Statutaire 
Directie benoemde de Raad van Toezicht 
Peter Kuipers met ingang van 1 maart 2019 tot 
Directievoorzitter van KRO-NCRV. Op grond 
van de overgangsregeling Raad van Toezicht 
werd Paul Rüpp benoemd tot voorzitter Raad 
van Toezicht KRO-NCRV.

• In de reguliere vergadering van maart gaf de 
Raad goedkeuring aan het door de Statutaire 
Directie opgestelde Operationele Beleidsplan 
(OBP) KRO-NCRV 2019 en werden de jaarre-
keningen KRO-NCRV 2018, KRO 2018 en NCRV 
2018 en de bestuursverslagen KRO-NCRV, KRO 
en NCRV 2018 besproken in aanwezigheid van de 
accountant. De jaarrekeningen en de bestuurs-
verslagen werden goedgekeurd.

• Ook het nieuwe Treasurybeleid na de fusie werd 
besproken. De Raad van Toezicht stelde een 
nieuw functieprofiel voor de Raad van Toezicht 
en een benoemingsprocedure voor de Geestelijk 
Adviseur van Protestants Christelijke huize vast.

• De leden van de remuneratiecommissie gaven een 
mondelinge terugkoppeling van het gevoerde 
beoordelingsgesprek met de Mediadirecteur en 
het gesprek met de voltallige Statutaire Directie 
over het collectieve functioneren.

• In de reguliere vergadering van september 
werd de financiële voortgang tweede kwartaal 
Vereniging KRO-NCRV besproken, evenals de 
halfjaarrapportage Operationeel Beleidsplan 
2019. Daarnaast gaf de Raad van Toezicht 
goedkeuring aan het nieuwe Treasurybeleid en 
werd de Raad geïnformeerd over de Europese 
aanbestedingsprocedure voor een nieuwe 
accountant. Ook stelde de Raad van Toezicht 
een nieuw Reglement Raad van Toezicht vast 
en keurde daarnaast een Reglement Statutaire 
Directie goed. De ontwikkelingen ten aanzien 
van ledenwerving in relatie tot de visiebrief van 
de Minister werden met de Raad besproken.

• De voorzitter van de remuneratiecommissie gaf 
een korte terugkoppeling van de met de Statutaire 
Directie gevoerde voortgangsgesprekken.

• In de reguliere vergadering van november werd 
de financiële voortgang derde kwartaal bespro-
ken. Binnen de context van dalende omzetcijfers 
besprak de Raad van Toezicht de voortgang 

met de Statutaire Directie ten aanzien van het 
verhogen van deze omzet aan de hand van ver-
antwoording op het hiertoe ontwikkelde plan 
van aanpak voor de korte termijn.

• De Begroting KRO-NCRV 2020 werd door de 
Raad van Toezicht goedgekeurd. Op grond van 
de doorlopen Europese aanbestedingsproce-
dure werd KPMG door de Raad van Toezicht tot 
nieuwe accountant van KRO-NCRV benoemd.

De Statutaire Directie rapporteerde in iedere 
reguliere vergadering over de stand van zaken met 
betrekking tot strategische risico’s in relatie tot de 
eerder opgestelde risicoanalyse. In het kader van 
de doorlopende intekening van programma’s werd 
de programmatische stand van zaken geschetst. 

Daarnaast werd de financiële voortgang periodiek 
gerapporteerd.

De jaarlijkse strategiesessie van de Raad van 
Toezicht vond plaats op 26 juni. In het kader van 
de permanente ontwikkeling werden de Raad van 
Toezicht leden aan de hand van presentaties ver-
der geïnformeerd over innovatieve ontwikkelingen 
in de media en de invloed daarvan op het publieke 
bestel. Ook werd de visiebrief van Minister Slob aan 
de hand van (historische) politieke en maatschap-
pelijke ontwikkelingen geduid. Daarnaast stond de 
(toekomstige) positionering van KRO-NCRV in deze 
strategiesessie centraal.

Samenstelling

Naam Datum benoeming en herbenoeming Datum afloop 2e ( laatste)termijn

Ruard Ganzevoort
(datum benoeming 22 juni 2013)
01 januari 2014 (1e termijn)
Herbenoeming 1 januari 2018

2e en laatste termijn eindigt 1 januari 2022

Jan Boekelman
(Lid Auditcommissie)

23 april 2016 (1e termijn)
Herbenoeming 23 april 2020 (2e termijn)

2e en laatste termijn eindigt 23 april 2024

Kirsten Konst
(Lid Remuneratiecommissie)

23 april 2016 (1e termijn)
Herbenoeming 23 april 2020 (2e termijn)

2e en laatste termijn eindigt 23 april 2024

Greet Prins (Vicevoorzitter en lid 
Remuneratiecommissie)

1 mei 2017 (1e termijn)
Herbenoeming 1 mei 2021

2e en laatste termijn eindigt 1 mei 2025

Paul Rüpp (Voorzitter en lid 
Auditcommissie)

1 mei 2018 (1e termijn)
Herbenoeming 1 mei 2022

2e en laatste termijn eindigt 1 mei 2026

Madelon Olsthoorn
24 december 2018 (1e termijn)
Herbenoeming 24 december 2022

2e en laatste termijn eindigt 24 december 2026

Auditcommissie
De auditcommissie is een vaste commissie van de 
Raad van Toezicht. Ze beoordeelt zowel de financiële 
verslaglegging als de interne en externe accoun-
tantscontrole en ze adviseert de Raad van Toezicht 
terzake. De auditcommissie concentreert zich ook 
op de werking van de interne risico- en contro-
lesystemen, de financiële informatieverschaffing, 
de rol en het functioneren van de interne financiële 
afdeling, het beleid met betrekking tot de belasting-
planning en de relatie met de externe accountant.

De auditcommissie vergaderde in 2019 twee keer. 
Daarnaast werd met regelmaat afgestemd tussen 
de Statutaire Directie en de auditcommissie over 
relevante onderwerpen, zoals de aanbesteding 
voor een nieuwe accountant en het opstellen van 
een nieuw Treasury statuut voor de gefuseerde 
vereniging.

In maart 2019 sprak de auditcommissie in aanwezig-
heid van de accountant over de door de Statutaire 
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Directie opgemaakte jaarrekening 2018. De audit-
commissie gaf een positief advies aan de Raad van 
Toezicht om deze jaarrekening goed te keuren. 
Ook het accountantsverslag is in deze vergadering 
uitvoerig besproken. De interne beheersing in de 
organisatie is naar het oordeel van de accountant 
van goed niveau. In de vergadering van september 
werd gesproken over het risicomanagement, de 
financiële halfjaarrapportage, het controleplan van 
de externe accountant, de geactualiseerde procu-
ratie- en betalingsregeling en de stand van zaken 
rondom het fusietraject.

Na een bijeenkomst waarin inschrijvers zich presen-
teerden werd in november de aanbestedingspro-
cedure voor de accountantsdiensten afgerond. Op 
basis hiervan won KPMG de aanbesteding.

Daarnaast besprak de auditcommissie in november 
de financiële voortgangsrapportage per september 
2019 en de conceptbegroting 2020 voor KRO-NCRV. 
De auditcommissie gaf aan van mening te zijn dat 
de begroting een goede financiële basis vormt 
voor het te voeren beleid in 2020. De auditcom-
missie verstrekte een positief advies aan de Raad 

van Toezicht om deze begroting goed te keuren. 
Tevens besprak de auditcommissie de ontwikkelde 
innovatiemonitor en de stand van zaken rondom het 
risicomanagement.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie is een vaste adviescom-
missie van de Raad van Toezicht. De adviescom-
missie beoordeelt de omvang en samenstelling van 
de Statutaire Directie, bereidt de gesprekken ter 
beoordeling van het functioneren van de Statutaire 
Directie voor en doet voorstellen over het te voeren 
bezoldigingsbeleid voor de leden van de Statutaire 
Directie en van de Raad van Toezicht. Bij het ont-
staan van een vacature in de Statutaire Directie 
doet de remuneratiecommissie voorstellen over 
de selectiecriteria en de benoemingsprocedure.
Het in de tweede helft van 2018 gestarte wer-
vings- en selectietraject voor de vacature van 
Directievoorzitter werd begin 2019 afgerond. 
Met ingang van 1 maart werd Peter Kuipers tot 
Directievoorzitter benoemd.
De voorzitter van de remuneratiecommissie en de 
toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht 
voerden eind februari een beoordelingsgesprek 

met de Mediadirecteur, waarvan verslag werd 
gemaakt. Daarnaast vond een gesprek plaats met 
de Statutaire Directie waarin het collectieve func-
tioneren werd besproken.
In september vonden de individuele voortgangs-
gesprekken van de remuneratiecommissie met de 
Statutaire Directieleden plaats.
De Raad van Toezicht heeft buiten de aanwezig-
heid van de (collectieve en individuele) Statutaire 
Directie gesproken over het functioneren van de 
Statutaire Directie.

Beloning
Ten aanzien van de beloning van individuele bestuur-
ders en de leden van de Raad van Toezicht is leidend 
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector. Na de fusie van 
de Verenigingen KRO, NCRV met KRO-NCRV en het 
daarmee expireren van de Raden van Toezicht van 
KRO en NCRV werd in 2019 een nieuwe honorering 
voor de leden van de Raad van Toezicht KRO-NCRV 
door de Ledenraad vastgesteld.

Zelfevaluatie
De Raad van Toezicht evalueerde zijn functioneren 
over 2018 conform de richtlijn Goed Bestuur en 
Toezicht van de Gedragscode Goed Bestuur en 
Integriteit Publieke Omroep. In de reguliere ver-
gadering van de Ledenraad in april gaf de Raad van 
Toezicht een terugkoppeling van deze gehouden 
zelfevaluatie.

Ondernemingsraad
De Raad van Toezicht heeft periodiek, tenminste 
tweemaal per jaar, contact met de ondernemings-
raad (OR). In februari en september nam een dele-
gatie van de Raad deel aan het halfjaarlijkse overleg 
tussen de bestuurder en de OR over de gang van 
zaken in de organisatie van KRO-NCRV (conform 
artikel 24 Wet Ondernemingsraad).

Vol vertrouwen
In de opmaat naar een nieuwe concessieperiode 
constateert de Raad van Toezicht dat er in 2019 
door directieleden, managers, leidinggevenden 
en medewerkers veel energie gestoken is in het 
verder positioneren en profileren van de omroep 
KRO-NCRV.

Met veel waardering kijken de raadsleden terug op 
2019. Een jaar waarin enerzijds een mooie basis is 
ontwikkeld voor een toekomstbestendige omroep 
en anderzijds er weer relevante en aansprekende 
programma’s zijn ontwikkeld en gerealiseerd. Een 
basis die alle kansen in zich heeft om de komende 
jaren te leiden tot vele concepten, programma’s 

en maatschappelijke activiteiten met een duidelijke 
KRO-NCRV signatuur. We bedanken alle betrokkenen 
voor hun grote inzet en bijdragen.

De politieke discussie over de toekomst en legitima-
tie van het publieke bestel blijft in 2020 en verder 
de volle aandacht vragen. Samen met de organisatie 
gaat de Raad van Toezicht het debat vol vertrou-
wen aan. De kijkcijfers en maatschappelijke impact 
tonen aan dat de publieke omroep ertoe doet – en 
KRO-NCRV niet in het minst. Daar zijn we trots op!

Hilversum, 2 april 2020, 

Namens de Raad van Toezicht,

De heer P.L.A. Rüpp
Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV in 2019

Mw. G. Prins
Vicevoorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV in 2019
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatverwerking, bedragen * € 1.000)

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 10.908 11.112

Inventaris en inrichting 614 543

Andere vaste bedrijfsmiddelen 594 465

Niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbaar

7.060 7.295

19.176 19.415

Financiële vaste activa

Deelnemingen 150 170

Effecten 42.376 38.558

42.526 38.728

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk en gereed 
product media-aanbod

14.340 10.162

Vorderingen

Handelsdebiteuren 455 583

Bijdragen derden 455 424

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

86 210

Overige vorderingen 1.554 1.857

Overlopende activa 540 325

3.090 3.399

Liquide middelen 16.057 25.852

Totaal 95.189 97.556

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

Eigen Vermogen

Algemene reserve 54.784 54.784

Reserve voor Media-aanbod 3.561 5.500

Reserve koersverschillen beleggingen 4.955 1.530

63.300 61.814 

Voorzieningen

Onderhoud gebouwen 712 658

Diverse claims 0 236

Flexposities 499 758

Jubilea 517 539

Overgangsregeling pensioenen 844 883

Loopbaantrajecten 528 510

3.100 3.584

Langlopende schulden

Overige langlopende schulden 109 145

109 145

Kortlopende schulden

Leveranciers 7.276 7.265

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.252 1.628

Schulden inzake pensioenen 21 38

Overgedragen reserve voor media-aanbod 0 1.498

Overige schulden 4.764 6.992

Overlopende passiva 14.367 14.592

28.680 32.013

Totaal 95.189 97.556
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Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018

Baten

Media-aanbod 70.083 83.556

Bij: inzet overgedragen reserve 
media-aanbod

1.498 1.479

OCW Bijdrage organisatiekosten 13.344 13.787

Totaal Media-aanbod 84.925 98.822

Programmagebonden eigen bijdragen 2.483 1.497

Opbrengst programmabladen 18.189 18.949

Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.651 3.172

Opbrengst verenigingsactiviteiten 3.186 3.598

Overige bedrijfsopbrengsten 176 195

Barteringbaten 500 568

Totale bedrijfsopbrengsten 112.110 126.801

Lasten

Lonen en salarissen -28.017 -29.760

Sociale lasten -7.485 -7.458

Afschrijvingen op materiële vaste activa -1.318 -1.371

Directe productiekosten -62.440 -73.508

Overige bedrijfslasten -15.293 -15.294

Barteringlasten -500 -568

Totale bedrijfslasten -115.053 -127.959

Bedrijfsresultaat -2.943 -1.158

Financiële baten en lasten

Resultaat deelnemingen 137 156

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 888 2.508

Rentelasten en soortgelijke kosten -5 -5

Vennootschapsbelasting -16 -3

1.004 2.656

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -1.939 1.498

Af: Over te dragen reserve media aanbod 0 -1.498

Exploitatieresultaat na overdracht -1.939 0

Exploitatierekening over 2019 Kasstroomoverzicht over 2019
(Bedragen x € 1.000) (Bedragen x € 1.000)

2019 2018

Exploitatieresultaat -1.939 67

Dotatie overgedragen reserve voor media-aanbod 0 1.498

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.385 1.330

Realisatie koersverschillen beleggingen. -393 -1.978

Resultaat deelnemingen -137 -156

Mutatie voorzieningen -484 -37

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten -1.568 724

Mutatie voorraden -4.178 3.364

Mutatie vorderingen 309 -2.537

Mutatie kortlopende schulden -3.333 -3.440

Mutatie werkkapitaal -7.202 -2.613

I: Netto kasstroom uit operationele activiteiten -8.770 -1.889 

Investeringen in materiële vaste activa -1.146 -1.504

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Investeringen in financiële vaste activa -3.143 -14.918

Desinvesteringen in financiële vaste activa 3.300 15.070

II: Kasstroom uit investeringsactiviteiten -989 -1.3528 

Mutatie langlopende schulden -36 -36

III: Kasstroom uit financieringsactiviteiten -36 -36

Mutatie geldmiddelen (I+II) -9.795 -3.277

Liquide middelen per einde boekjaar 16.057 25.852

Liquide middelen begin boekjaar 25.852 29.1295 

Mutatie geldmiddelen (I+II) -9.795 -3.277
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Algemene toelichting 
op de jaarrekening
Oprichting en fusie
De Vereniging KRO-NCRV was sinds 1 januari 
2014 een samenwerkingsomroep met 2 leden: de 
Vereniging KRO en de Vereniging NCRV.
Per 1 januari 2019 zijn de Vereniging KRO en Vereniging 
NCRV gefuseerd in Vereniging KRO-NCRV, waarbij 
Vereniging KRO-NCRV de verkrijgende partij is en 
Vereniging KRO en Vereniging NCRV de verdwij-
nende partijen zijn. Deze fusie is in de jaarrekening 
Vereniging KRO-NCRV verwerkt als een samensmel-
ting van belangen volgens de ‘pooling of interests’ 
methode (RJ 216.605), waarbij de activa en passiva 
zijn ingebracht per 1  januari 2019, de datum van de 
fusie, tegen boekwaarde met aanpassing van de 
vergelijkende cijfers.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de effecten in 2018 
zijn gestegen met € 38,6 miljoen, de liquide middelen 
met € 11,6 miljoen en de algemene reserve is toe-
genomen met € 45,3 miljoen en een reserve koers-
verschillen beleggingen is gevormd ten bedrage 
van € 1,5 miljoen. De overige activa en passiva zijn 
door de fusie € 3,4 miljoen toegenomen.

Het fusiebesluit gaat gepaard met nieuwe statuten 
voor de (gefuseerde) vereniging KRO-NCRV. Onder 
meer is de governancestructuur in lijn gebracht 
met de gefuseerde organisatie en vanuit die con-
text zijn taken en bevoegdheden van bestuurder, 
toezichthouders en Ledenraad vastgelegd.

Statutaire grondslag en doelstelling
De Vereniging KRO-NCRV heeft ten doel de uitvoe-
ring van de publieke media-opdracht op landelijk 
niveau media-aanbod te verzorgen en alle activi-
teiten te verrichten die nodig zijn om daarmee een 
publieke taak van algemeen nut te vervullen. De 
Vereniging zal in haar media-aanbod de katholieke 
en protestants- christelijke gemeenschappen ver-
tegenwoordigen en voorzien in de in deze gemeen-
schappen levende maatschappelijke, culturele of 
geestelijke dan wel godsdienstige behoeften.

Vestigingsadres
De Vereniging KRO-NCRV is feitelijk en statutair 
gevestigd op ’s-Gravelandseweg 80 te Hilversum en 
ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 
58352775.

Jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen  

opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 
2016 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen zoals vastgesteld in oktober 2016. 
De presentatie van de posten in de balans en de 
exploitatierekening is ingericht conform genoemd 
handboek.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 
2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 
2019.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. Het coronavirus 
heeft op basis van de kennis die we nu hebben geen 
invloed op deze continuïteitsveronderstelling.

Samengevoegde jaarrekening
In de balans en exploitatierekening zijn de financiële 
gegevens opgenomen van de Vereniging KRO-NCRV 
samen met die rechtspersonen waarop zij overheer-
sende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij 
de centrale leiding heeft.
• De exploitatie van de omroepgegevens en 

omroepbladen KRO-NCRV is samen met de 
omroepbladen van AVROTROS ondergebracht 
in een samenwerkingsverband, Uitgeefkern 
programmabladen AKN. De activiteiten, uitge-
voerd door Bindinc. BV, worden doorberekend 
aan deze uitgeefkern. De balans en de resul-
taten van de uitgeefkern worden gesplitst en 
toegerekend aan de participanten. Het aan-
deel van KRO-NCRV is in deze jaarrekening 
samengevoegd.

• In Stichting AKN is het beheer over het bedrijfs-
gebouw M (‘s-Gravelandseweg 80) en de tele-
visiestudio’s ondergebracht. Stichting AKN 
splitst haar balans en exploitatierekening en 
rekent deze toe aan de eigenaren KRO-NCRV 
en AVROTROS. Het aandeel van KRO-NCRV is 
in deze jaarrekening samengevoegd.

Onderlinge transacties en onderlinge vorderingen en 
schulden van de in de samenvoeging betrokken enti-
teiten worden geëlimineerd. Waarderingsgrondslagen 
van betreffende entiteiten zijn waar nodig gewijzigd 
om aansluiting te krijgen bij de geldende waarde-
ringsgrondslagen van KRO-NCRV.

Vergelijking met voorgaandjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar.

In de verantwoording van marketing en ICT-kosten die 
ten laste van de organisatiekosten zijn gebracht is een 
deel in voorgaande jaren als directe productiekosten 
geclassificeerd waar dit overige bedrijfslasten had 
moeten zijn. De verantwoording in 2019 en de verge-
lijkende cijfers zijn aangepast. Dit leidt tot een ver-
schuiving in de cijfers over 2018 van directe produc-
tiekosten naar overige bedrijfslasten van € 2.128.000.

Oordelen, schattingen en onzekerheden
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
KRO-NCRV zich verschillende oordelen en schattin-
gen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarre-
kening 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, schat-
tingen inclusief de bij de onzekerheden behorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 
de desbetreffende jaarrekeningposten.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide midde-
len. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgere-
kend tegen de koers die geldt op de datum van 
de transactie. Koersverschillen inzake geldmid-
delen wordenafzonderlijk in het kasstroomover-
zicht getoond. Ontvangen en betaalde renten zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten Transacties waarbij geen instroom of 
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in 
het kasstroomoverzichtopgenomen.

Referenties
De toelichtingen op posten in de balans, de exploi-
tatierekening en het kasstroomoverzicht in de jaar-
rekening zijn genummerd.

Grondslagen voor 
de waardering van 
activa en passiva 
Algemeen
Activa en passiva worden tegen historische kost-
prijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de ver-
dere grondslagen.

Valuta-eenheid
De jaarrekening is opgesteld x € 1.000.

Grondslagen van valutaomrekening
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedu-
rende de verslagperiode worden bij de eerste 
verwerking in de jaarrekening verwerkt tegen de 
koers die geldt op de datum van de transactie. De 
uit de omrekening per balansdatum voortvloei-
ende koersverschillen worden opgenomen in de 
exploitatierekening.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij KRO-NCRV 
effecten, vorderingen, liquide middelen en kortlo-
pende schulden.
In de toelichting op de verschillende posten wordt 
de reële waarde toegelicht als deze afwijkt van de 
boekwaarde. Voor de grondslagen van deze primaire 
financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost.

Waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en –terreinen en overige 
materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
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.
Investeringen boven een bedrag van € 2.500 per 
benoembare actiefpost worden geactiveerd. Buiten 
gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Bedrijfsgebouwen en terreinen
De afschrijvingspercentages bedragen:

• Bedrijfsterreinen 0%
• Bedrijfsgebouwen 2,5%
• Verbouwingskosten 10%

De laatste categorie betreft verbouwingskosten 
die geen fundamentele wijziging in het gebruik van 
het pand tot gevolg hebben. Voor de toekomstige 
kosten van groot onderhoud aan het pand is een 
voorziening gevormd.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waar-
deverminderingen die op balansdatum worden ver-
wacht. Voor de vaststelling of voor een materieel 
vast actief sprake is van een bijzondere waarde-
vermindering wordt verwezen naar betreffende 
paragraaf.
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Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare 
bedrijfsgebouwen
Dit betreft materiële vaste activa die niet dienstbaar 
zijn aan de publieke media-instelling en die ook niet 
meer zullen worden aangewend voor de mediataak. 
Voor KRO-NCRV betreft dit van het gebouw M het 
deel dat aan derden verhuurd wordt en het deel 
dat leeg staat en te huur is aangeboden. Zowel 
het verhuurde als duurzaam leegstaande deel zijn 
afzonderlijk verhuurbaar en worden als zelfstandige 
kasstroom genererende eenheid aangeduid. Door 
de fusie met de Vereniging NCRV betreft dit ook de 
villa Steijnlaan die aan derden verhuurd wordt. Ook 
de villa wordt als zelfstandige kasstroom genere-
rende eenheid aangeduid.
Waardering vindt, op basis van RJ213, plaats tegen 
historische kosten, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. Een vastgoedbelegging wordt niet 
langer geactiveerd in geval van afstoting of per-
manente buitengebruikstelling, en bij buitenge-
bruikstelling indien geen toekomstige economische 
voordelen meer worden verwacht.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waar-
deverminderingen die op balansdatum worden ver-
wacht. Voor de vaststelling of voor een materieel 
vast actief sprake is van een bijzondere waarde-
vermindering wordt verwezen naar de betreffende 
toelichting.

Overige materiële vaste activa
De afschrijvingspercentages bedragen:

• Inventaris en inrichting 20%

• Facilitaire apparatuur 20%

• Machines en installaties 6,67%

• Hardware en software 33,33%

Financiële vaste activa
•  Deelnemingen
Voor deelnemingen die een samenwerking betref-
fen door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten 
gebruik makend van bepaalde activa van de deelne-
mers in een joint venture, waarbij iedere deelnemer 
zelf de uitsluitende zeggenschap over die activa 
houdt, wordt geen consolidatie toegepast. Voor 
alle deelnemingen geldt dat er geen overwegende 
zeggenschap bestaat. Als gevolg hiervan zijn deze 
deelnemingen ook niet geconsolideerd.
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de 
netto vermogenswaarde. Indien de netto vermo-
genswaarde van de deelneming negatief is wordt 
deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover 
KRO-NCRV geheel of gedeeltelijk garant staat 
voor de schulden van de deelneming wordt een 

voorziening getroffen voor dat gedeelte waaraan 
de desbetreffende deelneming zelfstandig niet 
kan voldoen rekening houdend met het belang dat 
KRO-NCRV heeft.

• Effecten
De beleggingsportefeuille wordt gewaardeerd tegen 
marktwaarde waarbij ongerealiseerde waardemuta-
ties worden verwerkt via de reserve koersverschil-
len beleggingen. Indien de reserve koersverschillen 
beleggingen onvoldoende omvang heeft om een 
waardevermindering volledig op te vangen wordt 
de waardevermindering verwerkt via de exploitatie-
rekening nadat eerst de reserve koersverschillen 
beleggingen is teruggebracht tot een nihil saldo.
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten 
worden rechtstreeks in de winst-en-verlies rekening 
verwerkt.

Voorraden
De waardering van de voorraden (onderhanden werk 
en gereed product met betrekking tot nog niet 
verspreid media-aanbod) geschiedt tegen directe 
kosten. Dit betreffen de personele lasten van eigen 
medewerkers en overige medewerkers, de faci-
litaire kosten en de overige direct toerekenbare 
programmakosten. Ontvangen bijdragen van der-
den en van het NPO-fonds voor het media-aanbod 
worden in mindering gebracht op de waardering. 
Ontwikkelkosten begrepen in de voorraad die niet 
worden gefinancierd uit OCW-bijdragen worden uit 
voorzichtigheid ten laste van het resultaat boekjaar 
gebracht en niet geactiveerd.

Herhalingen van uitzendingen worden niet 
gewaardeerd.
Gereed voor uitzending maar nog niet verspreid 
media-aanbod wordt op balansdatum individu-
eel beoordeeld. Nog niet verspreid media-aan-
bod wordt volledig afgewaardeerd indien door 
KRO-NCRV in overleg met NPO definitief is besloten 
het media-aanbod niet te verspreiden. Afwaardering 
vindt eveneens plaats als twee jaar na de eerste 
voorraadwaardering nog geen beslissing tot ver-
spreiden van het media-aanbod is genomen. Hiervan 
wordt afgeweken in die gevallen dat wel voldoende 
zekerheid bestaat over de verspreiding van het 
media-aanbod maar niet over het jaar waarin de 
verspreiding zal plaatsvinden of de verspreiding 
later dan 2 jaar na aankoop of productie zal plaats-
vinden. Dit geldt onder meer voor de aankoop van 
(licenties voor) speelfilms en series die minimaal  
2 jaar na aankoop ingaan.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder 
aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening 
voor oninbaarheid. De vorderingen hebben een 
looptijd van minder dan 1 jaar.

Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgeno-
men voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen 
de waarde van activa en passiva volgens fiscale 
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening 
gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met 
dien verstande dat latente belastingvorderingen 
alleen worden opgenomen voor zover het waar-
schijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn 
waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden 
verrekend.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde.

Eigen vermogen
• Reserve voor media-aanbod
De reserve voor media-aanbod kan incidenteel een 
negatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar 
wordt de negatieve reserve voor media-aanbod ver-
rekend met het exploitatieresultaat van dat boek-
jaar. Indien dit exploitatieresultaat onvoldoende is 
voor volledige verrekening wordt het resterende 
negatieve saldo van de reserve voor media-aanbod 
afgeboekt van de algemene reserve.

• Reserve Koersverschillen Beleggingen
Positieve ongerealiseerde waardemutaties wor-
den verwerkt via een Reserve Koersverschillen 
Beleggingen. Dit geldt ook voor negatieve onge-
realiseerde waardemutaties, voorzover de reserve 
die toelaat. Indien de reserve niet beschikbaar is, 
verloopt een negatieve ongerealiseerde waarde-
mutatie via de exploitatierekening.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen 
wanneer KRO-NCRV per balansdatum een in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft die het 
gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, 
waarvan een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt en waarvoor het waarschijnlijk is dat voor 
afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 
middelen nodig is.

• Overgangsregeling Pensioenen
De voorziening betreft de overgangsregeling voor 
iedereen van 55 jaar en ouder die deelneemt aan de 
overgangsregeling, afgesproken met het bedrijfs-
takpensioenfonds PNO Media. In de voorziening is 
rekening gehouden met de overgangsregeling pen-
sioenen en de compensatieregeling inzake verlies 
van artikel 44 rechten voor medewerkers die al voor 
1997 deelnamen aan de pensioenregeling maar na  
1 januari 1950 geboren zijn.

De voorziening is berekend rekening houdend met 
blijfkansen, sterftetabellen en voor zover toe te 
rekenen aan verstreken dienstjaren. Van de ver-
wachte toekomstige uitkeringen is de contante 
waarde berekend op basis van een rentevoet van 
1% (2017: 1,0%). Deze rentevoet wordt jaarlijks door 
NPO bepaald.

• 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 voor 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 ten 
laste van de winst-en-verliesrekening.

• Jubileumvoorzieningen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor 
toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst, 
conform de cao, uit te keren jubileumuitkeringen. De 
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 
blijfkans en leeftijd. Bij het tot stand komen van de 
berekende waarde wordt rekening gehouden met 
dezelfde rekenrente als wordt gehanteerd bij de 
voorziening pensioenen (voor 2018 conform voor-
gaand jaar: 1,0%).

• Flexcontracten
De voorziening flexcontracten betreft een voor-
ziening voor toekomstige transitievergoedingen die 
verschuldigd zijn aan medewerkers die werkzaam zijn 
op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd. De voorziening betreft de contante waarde 
van de in de toekomst wettelijk uit te keren tran-
sitievergoedingen. De berekening is gebaseerd op 
opgebouwde rechten, duur van het tijdelijk dienst-
verband en de kans dat het dienstverband wordt 



44 45 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019

omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Bij het 
tot stand komen van de berekende waarde wordt 
rekening gehouden met dezelfde rekenrente als 
wordt gehanteerd bij de voorziening pensioenen 
(voor 2018 conform voorgaand jaar: 1,0%).

• Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd tegen speci-
fieke risico’s en verplichtingen die op balansdatum 
bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten. De voorzieningen zijn opge-
nomen tegen nominale waarde.

Een voorziening bedrijfsrisico’s voor claims, geschil-
len en rechtsgedingen wordt gevormd indien er een 
reële mogelijkheid bestaat dat KRO-NCRV in een 
procedure zal worden veroordeeld. De voorziening 
betreft de beste schatting van het bedrag waarvoor 
de verplichting kan worden afgewikkeld, en omvat 
tevens de proceskosten.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwer-
king gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit 
is meestal de nominale waarde.

Grondslagen van 
resultaatbepaling
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als ver-
schil tussen de opbrengstwaarde van geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het 
jaar. Resultaten op transacties worden verant-
woord in het jaar waarin ze worden gerealiseerd 
met uitzondering van ontvangen kabelgelden en 
royalty’s die worden verantwoord in het jaar dat 
zij zijn ontvangen.

Bijdragen NPO
Bijdragen voor media-aanbod die worden toegekend 
door NPO worden ten gunste van de exploitatiere-
kening gebracht in het jaar dat het media-aanbod 
wordt uitgezonden.
De vergoeding ter dekking van organisatiekosten 
worden verantwoord in het jaar van toekenning 
door NPO.

Huuropbrengsten
Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden 
lineair in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
op basis van de duur van de huurovereenkomst. 
Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van 
huurovereenkomsten worden als integraal deel van 
de totale huuropbrengsten verwerkt.

Bartering
Na afloop van een boekjaar worden bartertrans- 
acties verantwoord in de exploitatierekening. 
Baten uit bartering worden afzonderlijk verant-
woord in de exploitatierekening op basis van de 
geldelijke waarde van de ontvangen goederen of 
diensten. De lasten worden afzonderlijk verant-
woord in de exploitatierekening op basis van de 
geldelijke waarde van de geleverde goederen of 
diensten.

Directe productiekosten
De directe productiekosten omvatten de perso-
nele kosten van eigen medewerkers en overige 
medewerkers, de facilitaire kosten en de overige 
programmakosten.

Organisatiekosten
Alle kosten van de landelijke publieke media-instel-
lingen en NPO die niet rechtstreeks samenhangen 
met de kernactiviteiten van de organisatie en dus 
verband houden met ondersteunende activiteiten, 
worden aangemerkt als organisatiekosten.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last 
in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 
en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 
op de balans opgenomen.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen 
rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbe-
taling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) 
worden de verwachte lasten verantwoord in de 
periode waarover deze beloning is verschuldigd.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden 
toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienst-
verband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt 
als verplichting en als last verwerkt als KRO-NCRV 
zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden 
tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het 
ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden 
de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in 
een reorganisatievergoeding.

Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te ver-
werken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 
aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioen-
premies. Voor zover de verschuldigde premies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor 
een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 
reeds betaalde premies de verschuldigde premies 
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbe-
taling door het pensioenfonds of van verrekening 
met in de toekomst verschuldigde premies.

De reguliere pensioenregeling waar KRO-NCRV 
aan deelneemt wordt aangemerkt als een regeling 
toegezegd pensioen en is ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds PNO Media. KRO-NCRV 
heeft in het geval van een tekort bij PNO Media geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdra-
gen anders dan toekomstige premies. Op grond 
daarvan wordt de pensioenregeling in de jaarreke-
ning verwerkt als een regeling toegezegde bijdrage.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en ren-
telasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode 
waartoe zij behoren. Rentelasten en soortgelijke 
lasten worden verantwoord in de periode waartoe 
zij behoren. Belastingen omvatten de over de ver-
slagperiode verschuldigde en verrekenbare winst-
belastingen en latente belastingen.
De belastingen worden in de winst-en-verlies-
rekening opgenomen.

Vennootschapsbelasting
KRO-NCRV is belastingplichtig voor de vennoot-
schapsbelasting. De belasting over het resultaat 
wordt berekend over het resultaat voor belastingen 
in de exploitatierekening, rekening houdend met 
beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 
voorgaande boekjaren en na bijtelling van niet-af-
trekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden 
met de specifieke afspraken die zijn gemaakt met 
de belastinginspecteur inzake de verwerking van 
mutaties in de reserve voor media-aanbod en de 
overgedragen reserve media-aanbod.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschik-
bare voorwaartse verliescompensatie en nog niet 
gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt 
een latente belastingvordering opgenomen, maar 
uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er 
in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zul-
len zijn voor verrekening respectievelijk compen-
satie. Latente belastingvorderingen worden per 

iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover 
het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 
samenhangende belastingvoordeel zal worden 
gerealiseerd.

Leasing
De leasecontracten worden verantwoord als ope-
rational leasing. De objecten worden niet geacti-
veerd. Leasebetalingen inzake operationele leases 
worden lineair over de leaseperiode ten laste van 
exploitatierekening gebracht.

Doorbelastingen
De verdeelsleutels die gehanteerd worden bij de 
toerekening van de kosten van de ondersteunende 
diensten aan de mediaplatforms Radio, Televisie en 
Overig Media-Aanbod en het verenigingsresultaat 
zijn gebaseerd op de verhoudingen in de omzet en 
kostenverdeling tussen de verschillende media-plat-
forms en de aantallen fte’s per hoofdtaak.
Kosten van medewerkers die binnen KRO-NCRV 
specifiek werken voor ledenwerving en ledenbehoud 
van de Vereniging KRO-NCRV worden ten laste van 
het resultaat verenigingsactiviteiten gebracht.
Daarnaast worden salariskosten en sociale lasten 
doorberekend van het verenigingsbureau binnen 
de afdeling bestuurszaken. De doorberekende 
salariskosten zijn dientengevolge iets lager dan 
in 2017.

Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen (zie 2.1 en 11 
voor de geïdentificeerde verbonden partijen) wor-
den toegelicht voor zover deze niet onder nor-
male marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze 
transacties wordt de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor 
het verschaffen van het inzicht toegelicht.

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 wor-
den niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke 
gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvor-
ming van de gebruikers van de jaarrekening, worden 
de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan 
toegelicht in de jaarrekening.

ANBI-status
Vereniging KRO-NCRV is aangemerkt als een orga-
nisatie met een ANBI-status.
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Toelichting op de balans 
per 31 december 2019

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwenen 

terreinen

Inventaris en 
Inrichting

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen

Niet aan de 
bedrijfsuitoefening 

dienstbaar
Totaal

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings-/
vervaardigingsprijs

14.573 1.252 2.166 9.694 27.685

Cumulatieve afschrijvingen -3.461 -709 -1.701 -2.399 -8.270

11.112 543 465 7.295 19.415

Mutaties

Investeringen 409 272 465 0 1.146

Correctie aanschafwaarde v.j. 0 -8 -195 0 -203

Correctie afschrijvingen v.j. 0 0 200 0 200

Afschrijvingen -613 -193 -341 -235 -1.382

-204 71 129 -235 -239

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings-/
vervaardigingsprijs

14.982 1.516 2.436 9.694 28.628

Cumulatieve afschrijvingen -4.074 -902 -1842 -2.634 -9.452

10.908 614 594 7.060 19.176

Afschrijvingspercentages 0-2,5-6,67-10% 20% 25-33% 0-2,5-6,67%

1.1 Bedrijfsgebouwen en terreinen
Gebouw M (’s-Gravelandseweg 80) is gezamenlijk 
eigendom van KRO-NCRV (66,7%) en AVROTROS 
(33,3%). De WOZ-waarde van het gebouw bedraagt 
€ 29,9 miljoen per waarde-peildatum 1 januari 2019
(1 januari 2018 € 29,4 miljoen), welke met een band-
breedte van € 1 miljoen in lijn ligt met de reële waar-
den. Op basis hiervan bedraagt de reële waarde 
van het niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare 
gedeelte (2/3 gedeelte KRO-NCRV) bij benadering 
€ 7,4 miljoen.

KRO-NCRV heeft in 2014 en 2015 een verbouwing 
uitgevoerd om de integratie binnen KRO-NCRV als 
nieuw omroepbedrijf te bevorderen. Dit betreft 
verbouwingskosten die geen fundamentele wijziging 
in het gebruik van het pand tot gevolg hadden. De 
boekwaarde bedraagt ultimo 2019 € 1,5 miljoen en is 
opgenomen in de bedrijfsgebouwen en -terreinen.
Daarnaast is in 2017 en 2018 het entree- en studio-
gebied verbouwd. Dit is in 2018 in gebruik genomen. 
Het aandeel van KRO-NCRV in de investeringen in 

2017 en 2018 bedragen € 1,1 miljoen en hebben ook 
geen fundamentele wijziging in het gebruik van het 
pand tot gevolg. De boekwaarde bedraagt ultimo 
2018 € 0,8 miljoen en is eveneens opgenomen in de 
bedrijfsgebouwen en –terreinen.
Volledig afgeschreven en niet meer aanwezige activa 
met een oorspronkelijke aanschafwaarde van
€ 203.000 zijn gecorrigeerd.

Een deel van het niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbare deel is verhuurd aan derden. Het reste-
rende gedeelte van het niet aan de bedrijfsuitoefe-
ning dienstbare deel dat leeg staat wordt te huur 
aangeboden aan derden. Sinds 1 oktober 2019 heeft 
een nieuwe huurder een deel van de eerste etage 
van het gebouw betrokken (2.167 m2). Daarnaast is 
een aantal kleine huurders gebruik gaan maken van 
het businesscentrum in het pand (354 m2).
NPO heeft in december 2018 formeel de huur 
opgezegd van de radiostudio’s ten behoeve van 
NPO Radio 2 en NPO Radio 5 en de bijbehorende 
redactieruimten. Eind oktober 2019 hebben beide 

zenders hun intrek genomen in het Radiohuis op 
het Mediapark.
Het pand Steijnlaan 3 is voor 50% eigendom van 
Vereniging KRO-NCRV en voor 50% van AVROTROS. 
Deze villa is aangemerkt als gemeentelijk monument. 
De WOZ-waarde van Steijnlaan 3 bedraagt
€ 809.000 op waarde-peildatum 1 januari 2019  
(1 januari 2018: € 772.000). Er zijn geen aanwijzingen 
dat de marktwaarde hier substantieel van afwijkt.
De villa wordt door de KRO-NCRV en AVROTROS 
niet voor eigen werkzaamheden gebruikt maar ver-
huurd aan een externe partij. Hierdoor wordt dit 
pand aangeduid als een niet aan de bedrijfsuitoe-
fening dienstbaar actief. Waardering vindt plaats 
op basis van historische kosten. De boekwaarde 
bedraagt ultimo 2019 € 166.000 (31 december 2018: 
€ 172.000).

Er is geen indicatie dat op balansdatum een bijzon-
dere waardevermindering op de bedrijfsgebouwen 
moet worden verwacht.

2. Financiële vaste activa

2.1 Deelnemingen
Voor deelnemingen die een samenwerking betref-
fen door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten 
gebruikmakend van bepaalde activa van de deelne-
mers in een joint venture, waarbij iedere deelnemer 
zelf de uitsluitende zeggenschap over die activa 
houdt, wordt geen consolidatie toegepast.
Voor alle deelnemingen geldt dat er geen overwe-
gende zeggenschap bestaat. Als gevolg hiervan 
zijn deze deelnemingen ook niet geconsolideerd. 
Deze niet-geconsolideerde maatschappijen zijn AKN 
C.V. Hilversum, Bindinc. B.V. Hilversum en Quattro 
Voci B.V. Hilversum. De nettovermogenswaarde 
bedraagt:

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

AKN CV (50%), 
Hilversum

45 65

Quattro Voci BV (50%), 
Hilversum

9 9

Bindinc. BV (50%), 
Hilversum

96 96

150 170

In AKN CV is de exploitatie opgenomen van TV Gids. 
Het aandeel van KRO-NCRV in het vermogen van AKN 
CV bedraagt € 45.000. Dit betreft het gerealiseerde 
resultaat over het boekjaar. Dit aandeel wordt in 
2020 uitgekeerd door AKN CV. Het aandeel in het 

vermogen op 1 januari 2019 ad € 65.000 is in 2019 
ontvangen van AKN CV.

Quattro Voci BV is beherend vennoot van AKN CV. 
Het aandeel van KRO-NCRV bedraagt € 9.000 en 
is in 2019 ongewijzigd.
Bindinc. BV verricht werkzaamheden ten behoeve 
van het uitgeven van de omroepprogrammabladen 
en andere vormen van exploitatie van programmage-
gevens en belast haar werkzaamheden door aan de 
Uitgeefkern programmabladen AKN en AKN CV. Het 
aandeel van KRO-NCRV in het exploitatieresultaat 
2019 van Bindinc. BV bedraagt 91.596. Dit aandeel 
wordt in 2020 uitgekeerd.

Daarnaast heeft KRO-NCRV een samenwerkingsver-
band met AVROTROS in Stichting AKN. Het resultaat 
over 2019 en het eigen vermogen van Stichting AKN 
bedraagt per 31 december 2019 EUR nihil (2018: 
EUR nihil).

2.2 Effecten

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Kostprijs participa-
ties vastrentende 
waardenfondsen

31.089 30.695

Kostprijs  
participaties 
aandelenfondsen

6.332 6.332

37.421 37.027

Ongerealiseerde 
koersstijging 
vastrentende 
waardenfondsen

2.559 1.270

Ongerealiseerde 
koersstijging 
aandelenfondsen

2.396 261

4.955 1.531

Marktwaarde 
participaties in 
vastrentende 
waardenfondsen

33.648 31.965

Marktwaarde 
participaties in 
aandelenfondsen

8.728 6.593

42.376 38.558

De effectenportefeuille is geheel ter vrije beschik-
king en wordt gewaardeerd tegen marktwaarde. Dit 
betreft de genoteerde marktwaarde.
KRO-NCRV belegt niet in individuele aandelen of 
obligaties maar in fondsen van institutionele beleg-
gers. Door deze fondsen wordt geen rente maar 
dividend uitgekeerd. Derhalve is geen informatie 
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beschikbaar over individuele rentepercentages van 
onderliggende beleggingen. Het verloop is als volgt:

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Marktwaarde per 
1 januari

38.558 39.525

Verkopen in 
boekjaar

-3.143 -14.914

Aankopen in 
boekjaar

3.143 14.914

Ongerealiseerde 
koersstijgingen

3.818 -967

42.376 38.558

In 2019 zijn participaties in vastrentende waar-
denfondsen verkocht en aangekocht. Hiermee 
zijn ongerealiseerde koersstijgingen gerealiseerd 
(€ 393.000).

3. Voorraden

Onder- 
handenwerk

Gereed 
product

Totaal 
31-12-2019

Totaal 
31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Directe kosten 
programma’s

8.737 7.627 16.364 12.751

Af: bijdragen 
derden

-1.704 -320 -2.024 -2.589

Voorraad 
programma’s

7.033 7.307 14.340 10.162

De toename van de voorraden wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door voorproductie van dramaseries 
en documentaires die in de loop van 2020 zullen 
worden uitgezonden. Ultimo boekjaar is er geen 
aanleiding om een voorziening te treffen voor het 
risico van niet uitzenden van de voorraad.
Een specificatie van de bijdragen derden en NPO- 
fonds die in mindering zijn gebracht op de voorraden 
is opgenomen op pagina 65.

4. Vorderingen

4.1 Handelsdebiteuren
In het saldo handelsdebiteuren ad € 455.000 
(2018: € 583.000) is een afwaardering voor moge-
lijke oninbaarheid begrepen van € 543.000 (2018: 
€ 565.000).

4.2 Bijdragen derden

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

NPO-fonds 246 398

CoBo Fonds 125 0

Overige bijdragen 
derden

84 26

455 424
  

De vordering op het NPO-fonds ad € 246.000 (2018: 
€ 398.000) betreft bijdragen in documentaires en 
televisieseries. De vordering op het CoBo Fonds 
betreft een bijdrage in een jeugdfilm.
De overige bijdragen derden betreffen bijdragen van 
de Protestante Kerk Nederland en van de provin-
cies Friesland en Limburg in levensbeschouwelijke 
programmering en het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek in journalistieke programmering.

4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Dividendbelasting 66 56

Latentie vennoot-
schapsbelasting

20 32

Omzetbelasting 0 122

86 210

De terug te vorderen dividendbelasting is ingehou-
den op via de vermogensbeheerders ontvangen 
dividenden.

De latentie vennootschapsbelasting is gevormd voor 
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de fiscale 
waarde van activa en passiva en de waarde in deze 
jaarrekening. De latentie is berekend op basis van 
een vpb-percentage van 19%.

4.4 Overige vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Abonnementsgelden 1.082 1.605

Vorderingen van 
Stichting AKN 236 50

AKN CV 124 124

NPO 80 0

Overige 32 78

1.554 1.857
 

Het saldo abonnementsgelden bedraagt € 1.082.000 
(2018: € 1.605.000). De daling hangt samen met de 
daling van het aantal abonnees en met de incas-
somomenten van de decemberfacturatie. In het 
saldo is een afwaardering begrepen voor mogelijke 
oninbaarheid van € 29.000 (2018: € 28.000).

Ultimo 2018 was nog sprake van een schuld aan NPO 
doordat aankopen van licenties van buitenlandse 
series in de tweede helft van 2017 pas eind 2018 
doorberekend. In 2019 is dit niet het geval. Per saldo 
is nu sprake van een vordering op NPO door nabeta-
lingen van programmabijdragen en repartitiegelden 
over 2019 die in 2020 worden ontvangen.

De overige vorderingen betreffen met name nog 
te ontvangen ziektegeld uitkeringen en uitstaande 
productievoorschotten.

4.5 Overlopende activa

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Voorraad digitale 
montageomgeving

3 3

Vooruitbetaalde kosten 
premiums

58 36

Vooruitbetaalde kosten 
Uitgeefkern

70 5

Overige overlopende 
activa

409 281

540 325

De overige overlopende activa betreffen vooruitbe-
taalde verzekeringskosten, abonnementen, ICT kos-
ten, opleidingen en vooruitbetaalde marketingkosten.

In de overlopende activa zijn geen bedragen begre-
pen met een looptijd langer dan 1 jaar (conform 2018).

5. Liquide middelen

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Rekeningen-courant ING Bank NV 2.625 6.493

Rekeningen-courant Van 
Lanschot Bankiers NV

0 1

Vermogensspaarrekening ING 
Bank NV

0 3.288

Vermogensspaarrekening Van 
Lanschot Bankiers NV

0 3.516

Vermogensspaarrekening 
Rabobank NV

3.017 3.017

Beleggingsrekeningen 400 134

Liquide middelen Uitgeefkern 9.349 9.024

Liquide middelen Stichting AKN 666 379

16.057 25.852
  

Het saldo liquide middelen Uitgeefkern betreft de 
(vooruit)ontvangen abonnementsgelden en de ont-
vangen contributies steunleden die einde boekjaar 
door de Uitgeefkern zijn geïncasseerd.
De liquide middelen stichting AKN staan niet ter vrije 
beschikking van KRO-NCRV.

6. Eigen vermogen
Algemene 

reserve
Reserve 

media-aanbod

Reserve  
koersverschillen 

beleggingen
Totaal

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Stand 31 december 2017 eerder gerapporteerd 9.458 5.500 0 14.958

Effect fusie 45.326 0 4.476 49.802

Stand 1 januari 2018 (gecorrigeerd) 54.784 5.500 4.476 64.760

Af: gerealiseerde koersverschillen 0 0 -1.979 -1.979

Mutatie ongerealiseerde koersverschillen 0 0 -967 -967

Stand 31 december 2018 54.784 5.500 1.530 61.814

Af: gerealiseerde koersverschillen 0 0 -393 -394

Mutatie ongerealiseerde koersverschillen 0 0 3.818 3.819

Exploitatieresultaat 0 -1.939 0 -1.939

Stand per 31 december 2019 54.784 3.561 4.955 63.300
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Het saldo van de algemene reserve is gemaximeerd op het huidige niveau van € 54.784.000.

De omvang van de reserve voor media-aanbod is volgens de bepalingen in de Bindende Regeling 
Programmareserves d.d. 10 mei 2016 gemaximeerd op € 5.500.000. Het negatieve exploitatieresultaat over 
2019 van € 2.039.000 is onttrokken aan de reserve voor media-aanbod.

De reserve koersverschillen ad € 4.955.000 betreft de ongerealiseerde koersstijgingen binnen de beleg-
gingsportefeuille. In 2019 zijn participaties in vastrentende waardenfondsen verkocht en herbelegd. Met de 
verkoop is van de ongerealiseerde koersstijging € 393.000 gerealiseerd. Door koersstijgingen is de reserve 
koersverschillen beleggingen voorts met € 3.818.000 toegenomen.

7. Voorzieningen
31-12-2018 Dotatie Vrijval Onttrekking 31-12-2019

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Onderhoud gebouwen 658 176 0 -122 712

Diverse claims 235 0 -235 0 0

Flexposities 758 343 -230 -372 499

Jubilea 539 62 -53 -31 517

Overgangsregeling pensioenen 883 86 -125 0 844

Loopbaantrajecten 510 50 0 -32 528

Saldo 3.583 717 -643 -557 3.100

de verwachte toekomstige uitkeringen is de contante 
waarde berekend op basis van een rentevoet van 1% 
(conform 2018). In het boekjaar zijn geen aanspraken 
uitgekeerd op grond van de regeling.

In december 2020 worden de kosten voor inkoop 
van artikel 44 in rekening gebracht. Dan is de peri-
ode van 15 jaar voorbij en moet de compensatie 
worden ingekocht.
De inkoop geldt voor iedereen die op 31 decem-
ber 2020 nog in dienst is en geldt ook voor een 
ex-medewerker die met een afvloeiingsregeling via 
de werkgever nog steeds pensioenpremie betaalt. 
Werknemers die vóór 31 december 2020 uit dienst 
zijn én hun pensioen niet hebben laten ingaan, ver-
liezen de compensatie voor artikel 44.
Deze voorziening heeft hierdoor een kortlopend 
karakter gekregen, maar vanwege de onzekerheid 
omtrent de daadwerkelijke inkoopverplichting wordt 
deze ook dit jaar als voorziening verantwoord.

Voor de reguliere pensioenregeling bij PNO Media 
geldt dat de beleidsdekkingsgraad van het bedrijfs-
takpensioenfonds PNO Media ultimo 2019 volgens 
haar opgave 98% bedraagt (ultimo 2018: 106%). 
PNO Media heeft aangegeven de pensioenen niet 
te kunnen indexeren zolang de beleidsdekkings-
graad onder 110% ligt. De pensioenen hoeven niet 
te worden verlaagd, wel zullen de premies worden 
verhoogd in 2020.

7.6 Loopbaantrajecten
In de cao is opgenomen dat medewerkers die op 
basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, 
het recht hebben om eens in de 5 jaar een loop-
baantraject te volgen op kosten van de werkgever. 
De werkgever reserveert structureel een bedrag 
van € 242 per werknemer per jaar inclusief btw. 
In het boekjaar is voor een bedrag van € 23.000 
(2018: € 23.000) besteed aan loopbaantrajecten. 
De voorziening heeft ultimo 2019 haar maximale 
omvang bereikt op basis van het huidige aantal 
medewerkers.

Van de voorzieningen is een bedrag van € 952.000 
als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken 
(2018: 1,9 miljoen).

8. Langlopende schulden

8.1 Overige langlopende schulden
Voor archivering en beheer van het bestuurlijk 
archief van KRO-NCRV en haar rechtsvoorgangers is 

een meerjaren verplichting aangegaan bij het docu-
mentatiecentrum van de Universiteit Nijmegen. Het 
kortlopende deel is verantwoord onder de overige 
kortlopende schulden. Het langlopende deel betreft 
de periode tot en met 2023 en bedraagt € 109.000 
(2018: € 145.000).

9. Kortlopende schulden

9.1 Leveranciers

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Crediteuren 6.645 6.020

Crediteuren 
Uitgeefkern

244 547

Crediteuren 
Stichting AKN

387 698

7.276 7.265

Het saldo schulden aan leveranciers is ultimo boek-
jaar € 7,3 miljoen (2018: € 7,3 miljoen). Het saldo 
hangt samen met de voortgang in productie van 
media-aanbod die begin 2020 worden uitgezonden 
door KRO-NCRV.

9.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Loonheffing en sociale 
premies

1.838 1.579

Loonheffing en sociale 
premies Stichting AKN

57 49

Vennootschapsbelasting 3 0

Omzetbelasting 354 0

2.252 1.628

De stijging van de te betalen loonheffing en sociale 
premies ultimo 2019 hangt samen met de uitbetaling 
van een eenmalige cao-betaling in december.
Ultimo 2019 is sprake van te betalen vpb over het 
fiscaal resultaat 2019 van € 3.203.
De omvang van de te betalen omzetbelasting hangt 
samen met activiteiten die zijn uitgevoerd einde 
boekjaar. Door de verhoging van het lage BTW tarief 
van 6% naar 9% is bij Bindinc per saldo sprake van af 
te dragen omzetbelasting. In 2018 was nog sprake 
van te vorderen omzetbelasting.

7.1 Onderhoud gebouwen
De voorziening is gevormd op basis van het meer-
jaren-onderhoud voor gebouw M en villa Steijnlaan 
waarvan KRO-NCRV samen met AVROTROS eigenaar 
is.
In 2018 is het meerjaren-onderhoudsplan voor 
gebouw M herzien. De jaarlijkse dotatie bij KRO-NCRV 
is toen vastgesteld op € 124.000. In het boekjaar is 
€ 122.000 onttrokken aan de voorziening voor groot 
onderhoud werkzaamheden.
In 2019 is het meerjaren-onderhoudsplan voor villa 
Steijnlaan opgesteld. De dotatie bedraagt in 2019
€ 52.000. Er zijn in het boekjaar geen onttrekkingen 
geweest.

7.2 Diverse claims
De voorziening betreft risico’s ten aanzien van juri-
dische kosten inclusief proceskosten en te ver-
wachten (juridische) claims. In het boekjaar is de 
voorziening volledig vrijgevallen.

7.3 Flexposities
De voorziening flexposities is gevormd voor in de 
toekomst mogelijk conform de cao te betalen beëin-
digings-vergoedingen flexposities. In 2019 hebben 
sociale partners de berekeningsgrondslagen gewij-
zigd. De vergoeding is voortaan verschuldigd voor 
alle tijdelijke contracten en niet alleen voor tijdelijke 
contracten vanaf 18 maanden. Daarnaast zijn ook 

de correctiefactoren aangepast. In het boekjaar is 
€ 372.000 (2018: € 204.000) aan beëindigingsver-
goedingen voor flexposities uitgekeerd. De dotatie 
bedraagt € 343.000 terwijl € 230.000 is vrijgevallen.

7.4 Jubilea
De voorziening is getroffen voor toekomstige jubi-
lea-uitkeringen, waarbij rekening is gehouden met 
de kans dat het dienstverband van betreffende 
medewerkers is beëindigd voor de jubileumdatum. 
Van de verwachte toekomstige uitkeringen is de 
contante waarde berekend op basis van een ren-
tevoet van 1% (conform 2018). In het boekjaar is 
€ 31.000 (2018: € 51.000) aan jubilea-uitkeringen 
uitgekeerd. Er is € 62.000 gedoteerd en € 53.000 
vrijgevallen.

7. Overgangsregelingspensioenen
De voorziening betreft de overgangsregeling voor 
iedereen van 55 jaar en ouder die deelneemt aan de 
overgangsregeling, afgesproken met het bedrijfs-
takpensioenfonds PNO Media. In de voorziening is 
rekening gehouden met de overgangsregeling pensi-
oenen en de compensatieregeling inzake verlies van 
artikel 44 rechten voor medewerkers die al voor 1997 
deelnamen aan de pensioenregeling maar na 1 januari 
1950 geboren zijn. De voorziening is berekend reke-
ning houdend met blijfkans, sterftetabellen en voor 
zover toe te rekenen aan verstreken dienstjaren. Van 
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9.3 Schulden inzake pensioenen
Het saldo te betalen pensioenpremies bedraagt 
€ 21.000 (ultimo 2018: € 38.000).

9.4 Overgedragen reserve media-aanbod
Het verloop van de overgedragen reserve 
media-aanbod is als volgt:

31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

Saldo per 1 januari 1.498 1.479

- inzet overgedragen reserve 
media-aanbod in boekjaar

-1.498 -1.479

- over te dragen reserve 
media-aanbod boekjaar

0 1.498

Saldo per 31 december 0 1.498

Het saldo ultimo boekjaar 2018 ad € 1.498.000 is in 
2019 ingezet ten behoeve van het media-aanbod 
van KRO-NCRV. KRO-NCRV is het niet eens met de 
keuzes die door NPO zijn gemaakt inzake de titels 
waarop zij de overgedragen reserve media-aanbod 
heeft ingezet, noch met het gelijktijdig verlagen door 
NPO van een eerder toegekende OCW-bijdrage. 
KRO-NCRV heeft hieromtrent bezwaar aangete-
kend. Begin 2020 is dit bezwaar voorgelegd aan 
een geschillencommissie. Het standpunt van de 
geschillencommissie is nog niet bekend. KRO-NCRV 
sluit nadere juridische acties niet uit.

9.5 Overige schulden
31-12-2019 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000

NPO 0 1.205

Nog te betalen 
productiekosten

1.639 2.594

Nog te betalen 
reorganisatiekosten

250 994

Rekening-courant Bindinc. BV 1008 577

Verschuldigde 
vakantierechten

724 751

Verschuldigde salarissen 11 14

Overige schulden Uitgeefkern 573 469

Overige schulden Stichting 
AKN

236 349

Overige schulden 323 39

4.764 6.992

Ultimo 2018 was nog sprake van een schuld aan 
NPO inzake aankopen van licenties. Op grond van 
nieuwe afspraken met NPO vindt betaling daarvan 
nu sneller plaats. Ultimo 2019 is per saldo sprake 
van een vordering op NPO.

De nog te betalen productiekosten hangen samen 
met de samenstelling van het media-aanbod en de 
fase van producties.

De nog te betalen reorganisatiekosten ad € 227.000 
(2018: 994.000) vloeien voort uit de in 2018 door-
gevoerde reorganisatie binnen de afdelingen 
Journalistiek en Media-ondersteuning. Van het 
gereserveerde bedrag, bestemd voor afvloeiings-
kosten, outplacement en juridische bijstand in 2020.

De rekening-courant Bindinc. BV betreft de schuld 
aan de overige participanten in Bindinc. BV ultimo 
boekjaar.

9.6 Overlopende passiva
Het saldo vooruit gefactureerde abonnements-
gelden en contributies bedraagt ultimo boekjaar 
€ 14.367.000 (eind 2018: € 14.592.000). De daling 
van het vooruit gefactureerde bedrag hangt samen 
met het lagere aantal lid-abonnees. Het volledige 
saldo is kortlopend van karakter.

9.7  Financiële instrumenten risicoparagraaf
KRO-NCRV maakt in haar normale bedrijfsuitoefe-
ning gebruik van uiteenlopende financiële instru-
menten die haar blootstelt aan markt-, prijs- en 
liquiditeitsrisico’s.
Om deze risico’s te beheersen heeft worden limie-
ten en procedures gehanteerd om de risico’s van 
onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de 
financiële markten en daarmee de financiële pres-
tatie van KRO-NCRV te beperken.
Als gevolg van beleggingen in beursgenoteerde 
fondsen loopt KRO-NCRV risico op waardedalingen.

Zolang er nog sprake is van een reserve koersver-
schillen beleggingen raken deze wel het vermogen 
maar nog niet het exploitatieresultaat. Bij verdere 
waardedalingen komen deze wel ten laste van het 
exploitatieresultaat.

Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen

Kredietfaciliteit
Op balansdatum maakt KRO-NCRV geen gebruik 
van een kredietfaciliteit.

Leaseverplichtingen vervoermiddelen
Dit betreft drie leaseovereenkomsten met een reste-
rende looptijd van 1 maand, 2 maanden respectievelijk 
48 maanden. De totale betalingsverplichting bedraagt 
per ultimo boekjaar € 64.000, waarvan € 18.000 bin-
nen 1 jaar te betalen is (ultimo 2018 € 35.000).

Productieovereenkomsten
KRO-NCRV heeft per balansdatum overeenkomsten 
gesloten inzake de afname van programma’s en faci-
liteiten vanaf 2019 voor totaal € 17,1 miljoen (ultimo 
2018: € 13,3 miljoen). In 2020 vervalt € 14,4 miljoen. 
Het overige deel eindigt uiterlijk 2022.
Voor de productie van programmabladen zijn per 
balansdatum verplichtingen aangegaan voor € 6,2 
miljoen (ultimo 2018: € 6,7 miljoen). In 2019 vervalt 
€ 3,4 miljoen. Het overige deel eindigt uiterlijk 2022.

Vennootschapsbelastingplicht
KRO-NCRV heeft in het verleden met de Belastingdienst 
afgestemd dat zij integraal vennootschapsbelas-
tingplichtig is. De omroepen hebben in 2019 met de 
Belastingdienst een nieuwe vaststellingsovereen-
komst gesloten aangaande de wijze waarop de fis-
cale winst dient te worden bepaald. In deze nieuwe 
afspraak wordt de fiscale winst op nagenoeg dezelfde 
wijze berekend als voorheen.
De vennootschapsbelastingpositie in deze jaarreke-
ning is dan ook vooralsnog in overeenstemming met 
de voorheen geldende afspraak vastgesteld.

Bruikleen orgels
KRO-NCRV heeft in het verleden een Sweelinck-
orgel in bruikleen gegeven aan de Hervormde 
Gemeente in Utrecht. Het orgel is te bezichtigen in 
de Nicolaikerk aldaar. Daarnaast is een kabinetorgel in 
bruikleen gegeven aan de stichting Huisorgelcollectie 
Pieterskerk Utrecht. Onderhoudskosten komen voor 
rekening van de betreffende kerkorganisaties.

TOELICHTING OP DE 
EXPLOITATIEREKENING 
OVER 2019
(bedragen in de toelichting zijn in € 1.000)

10. Baten
10.1 Media-aanbod
Dit betreft de via NPO ontvangen omroepmiddelen 
en inzet van overgedragen reserve media-aanbod 
in het boekjaar.

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

NPO bijdragen media-aanbod 70.083 83.556

Inzet overgedragen reserve 
media-aanbod

1.498 1.479

71.581 85.035

De NPO bijdragen voor media-aanbod van € 70 miljoen 
zijn € 13,5 miljoen lager dan in 2018.
In 2019 zijn reguliere titels zoals Boer zoekt Vrouw, 
Keuringsdienst van Waarde Quiz, Anita wordt opge-
nomen, Hello Goodbye en Memories niet geplaatst 
of doorgeschoven naar 2020. Daarnaast zijn van een 
aantal programma’s minder afleveringen of kortere 
series geplaatst. De omzetdaling die hiermee samen-
hangt van € 12 miljoen kon voor € 5,5 miljoen worden 
gecompenseerd door nieuw ontwikkelde programme-
ring zoals Mag Dat, Pretty & Single en De Kolpingbuurt 
of doordat meer afleveringen van een programma 
werden geplaatst.
In de daling is ook € 4,9 miljoen lagere omzet begrepen 
voor dramaseries. De ontwikkeling van dramaseries 
heeft een lange doorlooptijd. Niet alle gestarte initi-
atieven konden al in 2019 geprogrammeerd worden.
De omzet geplaatste buitenlandse aankopen steeg 
met € 0,5 miljoen naar € 3,8 miljoen.

Daarnaast is voor het eind 2018 beëindigde 
Brandpunt+ geen vervangende omzet gekomen en 
dalen de bijdragen bij Audio door bezuinigingen op 
de slotbedragen. Wel steeg de omzet van het digitale 
media-aanbod.

Sinds 2018 wordt ook de repartitievergoeding voor 
SVOD-rechten als OCW-bijdrage uitgekeerd. In 2019 
is een repartitievergoeding van € 438.000 ontvangen 
(2018: € 128.000 over de periode 1 juli 2017 tot en 
met 31 december 2018). Van de ontvangen reparti-
tievergoeding dient € 148.000 te worden doorbetaald 
aan derden-rechthebbenden. Deze door te storten 
bedragen zijn als negatieve opbrengsten verwerkt in 
de bijdragen derden.

10.2 OCW-bijdrage organisatiekosten

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

NPO bijdragen 
organisatiekosten

13.223 13.762

NPO rechtenmanagement 25 25

NPO Innovatiefonds 96 0

13.344 13.787

Dit via NPO ontvangen middelen ter dekking van de 
organisatiekosten ad € 13.223.000 zijn lager dan in 
2018 als gevolg van de bezuinigingen op organisatie-
kosten die door NPO en de omroepen zijn afgesproken 
voor 2019.

De bijdrage Coöperatie NPO Rechtenmanagement 
en –exploitatie bedraagt € 25.000 conform 2018. 
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Met ingang van 2019 kunnen omroepen een aan-
spraak doen op ontwikkelbudget voor innova-
tieve toepassingen van media-aanbod uit het 
NPO Innovatiefonds. Voor zover deze aanspraken 
betrekking hebben op de validatiefase van het idee 
worden de bijdragen vanuit het Innovatiefonds ver-
antwoord onder de bijdrage organisatiekosten.

10.3 Programmagebonden eigen bijdragen
De programmagebonden eigen bijdragen ad 
€ 2.483.000 (2018: € 1.497.000) betreffen bijdra-
gen van het NPO-fonds, het CoBo Fonds en overige 
derden ten behoeve van het media-aanbod in 2019.
Een specificatie van deze eigen bijdragen per pro-
grammatitel is opgenomen op pagina 64.

10.4 Opbrengst programmabladen
De opbrengsten programmabladen betreffen de 
opbrengsten uit abonnementsgelden na ontkop-
peling van lidmaatschapsgelden, losse verkopen 
en advertentieopbrengsten van de programma-
bladen, alle voor zover betrekking hebbend op in 
het verslagjaar uitgebrachte edities. Daarnaast 
is hierin begrepen het egalisatieresultaat om in 
totaliteit te komen op het 50%-aandeel van KRO-
NCRV in het exploitatieresultaat van de Uitgeefkern 
programmabladen AKN. De inkomsten dalen als 
gevolg van teruglopende aantallen abonnees en 
een lichte daling van de losse verkopen en de 
advertentie-inkomsten.

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Opbrengsten programmabladen 
KRO en NCRV

21.111 22.184

Egalisatieresultaat programma-
bladen uitgeefkern

-3.022 -3.334

Toekenning Sanoma 100 99

18.189 18.949

10.5 Opbrengst overige nevenactiviteiten
De opbrengsten uit overige nevenactiviteiten kun-
nen als volgt worden gespecificeerd:

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Doorberekende rente en 
afschrijvingen onroerend goed

814 741

Kabelgelden 624 765

Uitzendrechten en formats 992 1.422

Overige nevenactiviteiten 221 244

2.651 3.172

Aan Stichting AKN wordt ter verwerking in de 
huurprijs een vergoeding voor het gebruik van het 
onroerend goed doorberekend ter grootte van 
de afschrijving en rentelasten. Deze stijgen door 
afschrijvingen op investeringen in het entree- en 
studiogebied.

De overige nevenactiviteiten betreffen inkomsten 
Vastleggingen en Uitzendrechten. De opbrengsten 
dalen door lagere inkomsten uit kabelgelden van 
Vevema/Sekam voor eigen producties en lagere 
opbrengsten uit formatverkoop van KRO-NCRV 
programma’s.

10.6 Opbrengsten verenigingsactiviteiten

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Contributies steunleden 1.576 1.496

Lidmaatschapsgelden in 
abonnementen

1.764 1.914

Toegerekende incassokosten 
lidmaatschapsgelden

-176 -191

Vrijval terug te betalen frictiekosten 0 284

Giften en legaten 22 95

3.186 3.598

De contributies steunleden ad € 1.576.000 is geste-
gen (2018: € 1.496.000) door toename van het aantal 
steunleden, Door verstrekte kortingen is de finan-
ciële stijging van de opbrengst uit steunlidmaat-
schappen lager dan op grond van het ledenaantal 
zou kunnen worden verwacht.

De opbrengst lidmaatschapsgelden ad € 1.764.000 
(2017: € 1.914.000) bestaat uit contributiegelden 
van leden begrepen in de abonnementen op de 
programmabladen van KRO-NCRV. Deze worden 
toegerekend aan de lidmaatschapsperiode. Conform 
de regelgeving 10% incassokosten toegerekend. 
Deze zijn in mindering gebracht op de opbrengsten. 
De opbrengsten lopen door de teruglopende aan-
tallen lid-abonnees terug ten opzichte van 2018.

Aan giften en legaten is € 22.000 ontvangen (2018: 
€ 95.000).

11. Lasten
11.1 Lonen en salarissen en sociale lasten
In 2019 waren, op basis van fulltime equivalenten, 
gemiddeld 388,8 fte (2018: 408,3) medewerkers 
in dienst van KRO-NCRV. Ultimo boekjaar betreft 
het 389,5 fte (2018: 409,6 fte). Hiervan waren 

geen medewerkers werkzaam in het buitenland.
De daling ultimo boekjaar treedt met name 
op bij de afdelingen Human Interest Video en 
Journalistiek en hangt samen met de daling van 
het aantal geplaatste programma’s in 2019. In de 
exploitatierekening zijn naast de personele lasten 
van KRO-NCRV ook de door stichting AKN en door 
de Uitgeefkern programmabladen AKN doorbe-
rekende personele lasten opgenomen. Het aan 
deze doorberekende activiteiten toe te rekenen 
aantal medewerkers bedraagt gemiddeld in 2019 
12,2 fte (2018: 12,3 fte) voor stichting AKN en 
48,7 fte voor de Uitgeefkern Programmabladen 
(2018: 49,0 fte).

In de personele lasten ad € 35,5 miljoen (2018: € 37,2 
miljoen) zijn begrepen de dotaties en vrijgevallen 
bedragen uit de voorziening flex-posities van per 
saldo € 113.000, de voorziening loopbaantrajecten 
ad per saldo € 50.000, de voorziening jubilea van per 
saldo € 9.000 en de voorziening overgangsregeling 
pensioenen van per saldo € 39.000 vrijval begrepen 
in de personele lasten.
In 2019 zijn vakbonden en werkgevers na een lang-
durig traject er nog niet in geslaagd een nieuwe 
cao af te sluiten voor de periode 2019 en 2020. 
Werkgevers hebben besloten eenzijdig aan alle 
medewerkers die per 1 december 2019 in dienst 
waren een eenmalige bijdrage uit te keren 2,6% 
over het in 2019 genoten loon. Met dit percentage 
is de inflatie over 2019 gecompenseerd. De kosten 
daarvan zijn verwerkt ten laste van het resultaat in 
2019. De bijdrage heeft de genoemde daling van de 
personele lasten gedempt.

Het aandeel sociale lasten is door hogere pensioen-
lasten en stijgende premiepercentages gemiddeld 
gestegen naar 26,7% (2018: 25,1%) en bedraagt 
€ 7,5 miljoen (2018: € 7,5 miljoen).
In de sociale lasten is een bedrag begrepen voor pen-
sioenpremies van € 2,4 miljoen (2018 € 2,5 miljoen).

11.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de 
materiële vaste activa van KRO-NCRV en het aan-
deel in de afschrijvingskosten van de Uitgeefkern 
programmabladen AKN.
De totale afschrijvingskosten bedragen € 1,3 miljoen 
(2018: € 1,4 miljoen). In 2019 is € 1,1 miljoen geïnves-
teerd in materiële vaste activa. Een deel van deze 
investeringen is pas eind 2019 in gebruik genomen, 
hierdoor is de invloed op de afschrijvingen beperkt. 
Daarnaast is een deel van activa die in eerdere jaren 
zijn aangeschaft inmiddels volledig afgeschreven en 
zijn nog niet vervangen.

11.3 Directe productiekosten
De directe productiekosten betreffen de kosten 
die gemaakt zijn ten behoeve van media-aanbod via 
televisie, radio, internet, themakanalen en program-
mabladen in het verslagjaar. Tevens zijn de lasten 
Vereniging en de exploitatielasten van de overige 
nevenactiviteiten hierin opgenomen. De directe 
productiekosten dalen van € 73,5 miljoen in 2018 
naar € 62,4 miljoen in 2019 hetgeen samenhangt 
met de daling van het uitgezonden media-aanbod.

11.4 Overige bedrijfslasten
Dit betreft de algemene kosten van de verschillende 
afdelingen, de kosten van projecten van ondersteu-
nende afdelingen, de huisvestingskosten, niet-blad-
gebonden kosten programmabladen en de kosten 
van de verenigingsactiviteiten. In de verenigings-
kosten zijn begrepen de kosten voor ledenwerving 
en ledenbehoud zoals opgenomen in het Jaarplan 
Ledenactiviteiten 2019.
De overige bedrijfslasten bedragen € 15,3 miljoen. 
Dit is ongewijzigd ten opzichte van 2018.

Accountantshonoraria
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de vol-
gende bedragen aan accountantshonoraria ten laste 
van de overige bedrijfslasten gebracht:

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Controle van de jaarrekening 132 126

Overige auditwerkzaamheden 0 0

Taxservices 12 24

Overige 
niet-auditwerkzaamheden

0 0

144 150

Bovenstaande honoraria betreffen de werk-
zaamheden die bij KRO-NCRV zijn uitgevoerd 
door accountants organisaties en onafhankelijke 
accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet 
toezicht accountants-organisaties). In 2019 heeft 
aanbesteding plaatsgevonden voor de accoun-
tantsdiensten inzake de controle van de jaarreke-
ning van KRO-NCRV. Dit heeft geleid tot een daling 
van de totale gebudgetteerde kosten.
Dit komt mede doordat, als gevolg van de fusie per 
1 januari 2019, geen afzonderlijke jaarrekeningen 
meer worden opgemaakt en gecontroleerd voor 
de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV. Door 
nagekomen kosten over 2018 zijn de totale con-
trolekosten in 2019 wel gestegen ten opzichte 
van 2018.
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De taxservices betreffen fiscale werkzaamheden 
en advieskosten in het kader van vennootschaps-
belasting en loonheffing. 

11.5 Financiële baten en lasten
Het financieel resultaat is als volgt samengesteld:

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Resultaat deelnemingen 137 156

Rentebaten en inkomsten uit 
beleggingen

888 2.508

Rentelasten en soortgelijke 
kosten

-5 -5

Vennootschapsbelasting -16 -3

1.004 2.656

Het resultaat deelnemingen betreft € 92.000 resul-
taat in Bindinc. BV (2018: € 91.000) en € 45.000 
resultaat in AKN CV (2018: € 65.000).

De ontvangen dividenden vanuit de aandelenfondsen 
en vastrentende waardenfondsen bedragen
€ 495.000 (2018: € 529.000). Door verkoop van 

participaties in vastrentende waardenfondsen is 
€ 393.000 aan koersstijgingen gerealiseerd als ver-
koopresultaat (2018: € 1.979.000).
Het renteresultaat is praktisch nihil door de rente-
vergoeding die de banken uitkeren over spaar- en 
depositorekeningen.

Ultimo 2019 is sprake van een actieve belastingla-
tentie van € 19.700 (2018: € 32.100) voor tijdelijke 
verschillen tussen fiscale en commerciële waar-
dering en voor verrekenbare verliezen van KRO-
NCRV. Ten opzichte van vorig jaar daalt de actieve 
latentie met € 12.400. Tegelijkertijd is een deel van 
het belastbaar resultaat niet verrekenbaar met 
het voorfusieverlies uit 2013 waardoor tegelijk een 
te betalen vpb van € 3.200 ontstaat. Gezamenlijk 
leidt dit tot een vennootschapsbelasting last van 
€ 16.000 (2018: € 3.000).

11.6 Lasten onafhankelijk product
De totale lasten, opgenomen in de exploitatiereke-
ning 2019, die samenhangen met artikel 2.116 van de 
Mediawet 2008 en die kunnen worden aangemerkt 
als onafhankelijke productie bedragen € 27.561.000 
(vorig jaar € 36.080.000).

12. Bezoldiging Bestuurder en Toezichthouders en Wet Normering Bezoldiging 
Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector die op  
1 januari 2013 is ingegaan vindt in deze jaarrekening verantwoording plaats. In de verantwoording is rekening 
gehouden met de bepalingen in de Evaluatiewet WNT die op 1 juli 2017 in werking is getreden voor zover van 
toepassing op het verantwoordingsjaar 2019.

Voor KRO-NCRV is vastgesteld dat de Statutaire Directie en de Raad van Toezicht topfunctionarissen zijn. 
De algehele leiding en het Bestuur van de onderneming is belegd bij de Statutaire Directie.
Binnen de organisatie functioneert daarnaast een management team bestaande uit hoofden van afdelingen 
met ieder een gedelegeerde verantwoordelijkheid ten aanzien van de door hen aangestuurde afdeling/ 
eenheid. Het managementteam is niet (gezamenlijk) verantwoordelijk voor de gehele organisatie en
neemt geen beslissingen voor de gehele instelling of rechtspersoon. De hoofden van afdelingen zijn derhalve 
niet als topfunctionaris aan te merken.

- Bezoldiging bestuurders met dienstbetrekking

P. Kuipers J.K. deJong K. Andres

Functiegegevens Directievoorzitter Mediadirecteur
Directeur Marketing & 

Vereniging

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/3-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Deeltijdfactor in fte 1,00 1,00 1,00

Gewezen topfunctionaris? nee nee Nee

(fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 149.747 165.367 133.569

Beloningen betaalbaar op termijn 11.895 14.003 13.572

Totale WNT bezoldiging 2019 * 161.642 179.370 147.141

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2019 162.110 194.000 194.000

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12

Deeltijdfactor 2018 in fte 1,00 1,00

Gewezen topfunctionaris? nee Nee

(fictieve) dienstbetrekking? ja Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 165.367 121.955

Beloningen betaalbaar op termijn 13.748 13.327

Totale WNT bezoldiging 2018* 179.115 135.282

Individueel WNT Maximum in 2018 189.000 189.000

De heer Kuipers is per 1 maart 2019 benoemd tot Directievoorzitter van KRO-NCRV. Hij vervulde deze functie 
sinds 3 september 2019 op interim basis. De heer De Jong zal zijn functie per 29 februari 2020 beëindigen. 
Zijn functie zal op interim basis worden waargenomen.
Mevrouw Andres is sinds 1 september 2018 tijdelijk als (niet statutaire) Directeur Marketing & Vereniging aan 
de Statutaire Directie toegevoegd. Zij zal haar functie per 31 januari 2020 beëindigen.
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- Bezoldiging bestuurders zonder dienstbetrekking

Functiegegevens
P.Kuipers 

Directievoorzitter a.i.

Kalenderjaar 2019 2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar 1/1-28/2 3/9-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 2 4

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan gemiddeld maximum uurtarief ja ja

Bezoldiging in de betreffende periode 49.950 101.200

Totale bezoldiging gehele periode (exclusief BTW) 151.150

Individueel toepasselijk WNT bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 187 182

Maxima op basis van de normbedragen per maand 51.800 101.200

Individueel toepasselijk maximum gehele periode 153.000

- Bezoldiging Raad van Toezicht

P.L.A.Rüpp G.Prins A.J.Boekelman R.R. Ganzevoort C.M. Konst M.E.Olsthoorn

Functie in 2019
Voorzitter/ 

Vicevoorzitter
Voorzitter/ 

Vicevoorzitter Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde  
functievervulling in 2019

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Totaal WNT bezoldiging 2019 17.500 15.000 11.500 11.500 0 11.500

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

29.100 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400

Functie in 2018 voorzitter vicevoorzitter Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde  
functievervulling in 2018

1/5-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 24/12-31/12

Totaal WNT bezoldiging 2018 11.333 11.000 9.000 9.000 0 9.000

Individueel WNT Maximum in 2018 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 360

- Bezoldiging Niet Topfunctionarissen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn 
er twee (2018: vier) presentatoren, niet zijnde top-
functionarissen, die in 2019 een bezoldiging boven het 
toepasselijke drempelbedrag voor publicatie hebben. 
Voor hen geldt voor 2019 alleen een publicatieplicht.

Functie Presentator Presentator

Aanvang en einde  
functievervulling in 2019

1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2019 in fte 1,00 1,00

Beloning 189.271 189.271

Belastbare onkostenvergoedingen 165 0

Beloningen betaalbaar op termijn 10.289 10.012

Totaal WNT bezoldiging 2019 199.726 199.284

Individueel toepasselijk 
drempelbedrag publicatie

194.000 194.000

Aanvang en einde  
functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2018 in fte 1,00 1,00

Beloning 189.271 189.271

Belastbare onkostenvergoedingen 20 0

Beloningen betaalbaar op termijn 10.261 9.696

Totaal WNT bezoldiging 2018 199.552 198.967

Individueel toepasselijk  
drempelbedrag publicatie

189.000 189.000

De stijging van de WNT bezoldiging in 2019 voor de 
presentatoren ten opzichte van 2018 komt door de 
voor 2019 hogere werkgeversbijdrage pensioenen 
conform de door het pensioenfonds PNO voor 2019 
vastgestelde pensioenpremies. Van beide boven-
staande presentatoren loopt het bestaande contract 
af in 2019. Het honorarium dat in een nieuw contract 
wordt overeengekomen zal maximaal het individueel 
toepasselijk drempelbedrag voor de WNT bedragen.

13. Beloningskader Presentatoren in 
de Publieke Omroep

De beloning van presentatoren dient te passen binnen 
de afspraken van het Beloningskader Presentatoren in 
de Publieke Omroep. Met ingang van 6 juni 2017 is de 
BPPO regeling gewijzigd. De berekeningswijze is gelijk 
getrokken aan de berekeningswijze die binnen de WNT 
regelgeving wordt gehanteerd. Ook is het maximum van 
de BPPO vergoeding voor nieuwe contracten verlaagd 
door deze te koppelen aan het bezoldigingsmaximum 
van de WNT. De gewijzigde normering is van toepas-
sing op nieuwe contracten of contractaanpassingen 

vanaf 6 juni 2017. Contractafspraken voor die datum 
worden geëerbiedigd.
In 2019 is, conform het door KRO-NCRV gevoerde 
beleid, geen vergoeding uitgekeerd boven de maxi-
male vergoeding die volgens deze regeling toegestaan 
is rekening houdend met de ingangsdatum van de 
contracten.

14. Ledenaantal en kostenledenwerving

Op 31 december 2019 heeft de KRO-NCRV 488.351 
leden (2018: 481.005).
De kosten voor ledenwerving bedragen in 2019 € 3 
miljoen (2018: € 1,8 miljoen). De kosten betreffen 
kosten voor werving en winbackactiviteiten. Hieraan 
is meer aandacht besteed dan in 2018. Na het ver-
schijnen van de visiebrief van Minister Slob zijn de 
ledenwervingsactiviteiten afgeschaald.

15. Gebeurtenissen na balansdatum

Benoeming mediadirecteur ad interim
De heer J. de Jong vertrekt per 29 februari 2020 
als statutair Mediadirecteur. In januari 2020 heeft de 
Raad van Toezicht het besluit genomen om de heer 
M. Landsmeer per 1 maart 2020 te benoemen tot 
Mediadirecteur ad interim van KRO-NCRV.

Bezwaarprocedure plaatsingsbesluiten NPO
KRO-NCRV heeft bezwaar gemaakt tegen enkele 
plaatsingsbesluiten van de Raad van Bestuur van NPO 
in 2019 en met name tegen de daarin genomen ver-
werkingswijze van de inzet overgedragen reserve 
voor media-aanbod. Op 22 januari is het bezwaar 
voorgelegd in een hoorzitting voor de bezwarencom-
missie van NPO. Hoewel de adviescommissie van de 
publieke omroep heeft geadviseerd om het bezwaar 
dat KRO-NCRV heeft gegrond te verklaren en de 
besluiten te herroepen, heeft de Raad van Bestuur 
NPO besloten de bezwaren toch ongegrond te ver-
klaren en de plaatsingsbesluiten in stand te laten. 
KRO-NCRV zal tegen dit besluit in beroep gaan. De 
procedure kan van invloed zijn op de hoogte van het 
exploitatieresultaat 2019 en de hoogte van de reserve 
voor media-aanbod ultimo 2019. De maximale impact 
op het resultaat en het eigen vermogen betreft € 1,5 
miljoen positief.

Nieuwe aandeelhouder Bindinc.
Het Finse mediabedrijf Sanoma, voor 25% aandeel-
houder in Bindinc. BV, heeft eind 2019 aangekondigd 
haar belang te verkopen aan het Belgische DPG Media, 

Alle leden van de Raad van Toezicht worden aan-
gemerkt als externe topfunctionarissen niet in 
loondienst bij KRO-NCRV. Bij de bepaling van de 
honorering van de voorzitter en leden van de Raad 
van Toezicht was in voorgaand jaren de honorering 
die zij ontvangen als toezichthouders bij de leden-
verenigingen betrokken. In verband met de fusie 
zijn de honoraria herzien. De leden van de Raad 

van Toezicht hebben in het verantwoordingsjaar 
geen fiscaal belastbare onkostenvergoedingen 
ontvangen. Mevrouw Konst heeft afgezien van haar 
honorarium voor 2019. De honorering van de Raad 
van Toezicht blijft binnen de geldende WNTnorm.
De heer Rüpp is met ingang van 1 maart 2019 per-
manent benoemd tot voorzitter.



60 61 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019

voorheen De Persgroep. De verkoop moet nog wor-
den goedgekeurd door de Autoriteit Consument 
& Markt.

Uitbraak coronavirus
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt Nederland 
getroffen door het coronavirus dat wereldwijd is 
uitgebroken. De Nederlandse regering heeft verre-
gaande maatregelen genomen om de verspreiding 
van het virus zo maximaal mogelijk te kunnen beheer-
sen teneinde kwetsbare groepen in de samenle-
ving waar mogelijk te beschermen. Dit raakt ook de 
bedrijfsvoering van KRO-NCRV in 2020. Sinds medio 
maart werken medewerkers werken zoveel mogelijk 
vanuit huis en worden contacten met externe par-
tijen tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd hebben 
we een in samenwerking met de andere omroepen 
en NPO een publieke taak te vervullen om Nederland 
goed te informeren over de gaande ontwikkelingen. 
Daarbij zullen keuzes gemaakt gaan worden welke 
producties kunnen worden gemaakt en op welke 
verantwoorde wijze dit kan, waarbij de veiligheid 
van medewerkers en betrokkenen geen gevaar 
lopen. Hiertoe zullen de komende periode meerdere 
scenario’s worden uitgezet en de impact ervan op 
de organisatie en financieel van deze scenario’s 
tegen elkaar worden afgewogen. Afhankelijk van 
het scenario dat wordt gevolgd, zal er een impact 
zijn op de programmering, op de inzet van eigen 
medewerkers en ingehuurde medewerkers en op 
de liquiditeit. De impact van de maatregelen is op dit 
moment nog niet exact te bepalen. Het coronavirus 
heeft op basis van de kennis die we nu hebben geen 
invloed op de continuïteitsveronderstelling

16. Bestemming van het resultaat

Het saldo uit gewone bedrijfsvoering bedroeg in 2019 
negatief € 1.939.000 (2018: positief € 1.498.000). 
Rekening houdend met de genoemde richtlijnen 
werd een gelijk bedrag onttrokken aan de reserve 
voor media-aanbod.

Ondertekening van de jaarrekening: 
Hilversum, 2 april 2020,

P. Kuipers, Directievoorzitter

Nadere toelichtingen
Bartering 
De volgende bartering-contracten waren afgesloten met betrekking tot het boekjaar 2019 (* € 1.000)

Model VIII Bartering-contracten

Participant 
barterovereenkomst

Aanvang Einde Prestatie aan KRO-NCRV Prestatie door KRO-NCRV bedrag

1
Bindinc: Aandeel  
KRO-NCRV NPO-SBS

1-1-2019 31-12-2019
Levering Programmagegevens 
SBS

Levering Programmagegevens 
Publieke Omroep 18

2 Anbo 1-7-2019 31-12-2019 1 insteker in ANBO magazine 2 insteker in titel uitgeefkern 9

3 De Persgroep 1-1-2019 31-12-2019
Adverteren in print en online 
in regionale en landelijke  
dagbladen van de Persgroep

Adverteren door de 
Persgroep in print en online in 
titels uitgeefkern

325

4 SPN 1-1-2019 31-12-2019
Meehechters en bijsluiters 
van titels uitgeefkern in Plus 
Magazine en een teaserbox

Meehechters Plus Magazine 
en Pluspuzzels in titels 
uitgeefkern

67

5 New Skool Media 1-2-2019 31-12-2019
Insteekflyers van 2 pagina’s van 
titels uitgeefkern in alle titels 
van NSM

Insteekflyers van 2 of 4  
pagina’s of advertentiepagi-
na’s in titels uitgeefkern

31

6 Audax 1-3-2019 31-12-2019
Insteekflyers van 2 pagina’s 
van titels uitgeefkern in Au-
dax titels

Advertenties of Insteekflyers 
van 2 pagina’s in titels  
uitgeefkern

50

De hoogte van de bartering opbrengsten en kosten per contract is bepaald op basis van het aandeel van 
KRO-NCRV in de exploitatie van de uitgeefkern. Baten en lasten zijn aan elkaar gelijk en zijn verwerkt in zowel 
de baten als de lasten van het exploitatieresultaat.
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Model VI: Toelichting op Nevenactiviteiten per Cluster

2019 2018

Overige nevenactiviteiten programmabladen Inkomsten Vermogen Overige nevenactiviteiten programmabladen Inkomsten Vermogen

Vastlegging Spoorloos De 
Verwondering

Boer Zoekt 
Vrouw

Producten/ 
diensten

NCRV Gids Mikro Gids KRO Magazine Deelnemingen Overige ink. 
Vermogen

Vastlegging Spoorloos De 
Verwondering

Boer Zoekt 
Vrouw

Producten/ 
diensten

NCRV Gids Mikro Gids KRO Magazine Deelnemingen Overige ink. 
Vermogen

€ x 1.000,- cluster 1 cluster 1 cluster 3 cluster 3 Cluster 7 cluster 3 cluster 3 cluster 3 cluster 6 cluster 7 cluster 1 cluster 1 cluster 3 cluster 3 Cluster 7 cluster 3 cluster 3 cluster 3 cluster 6 cluster 7

Baten

Abonnementsgelden  7.999 8.184 4.470 8.286 8.562 4.765

Losse verkoop 641 677

Advertenties 692 486 403 816 498 494

Lidmaatschapsgelden -882 -441 -441 -739 -755 -420

Egalisatieresultaat -536 -2.168 -218 -534 -2.340 -362

Opbrengstprogrammabladen 7.273 6.702 4.214 7.829 6.642 4.477

Doorberekende bijdrage gebruik onroerend goed 814 741

Huuropbrengsten 28

Programmaproducten 727 202 1 6 1.021 229 4 11

Uitzendrechten 444 457 317 849

Opbrengst overige nevenactiteiten 1.171 457 202 1 6 842 1.339 849 229 4 11 741

Barteringbaten 284 142 142

Contributies

Lidmaatschapsgelden

giften en legaten

Overige bedrijfsopbrengsten 284 142 142

Som der bedrijfsopbrengsten 1.171 457 202 1 6 7.273 6.702 4.214 - 842 1.339 849 229 4 11 8.113 6.784 4.619 - 741

Lasten

Lonen en salarissen -82 -32 -997 -972 -662 -64 -41 -1.046 -1.001 -714

Sociale lasten -23 -9 -334 -339 -218 -17 -11 -312 -311 -204

Afschrijvingen op materiële vasteactiva -588 -46 -49 -27 -581

 Bijzondere waardevermindering van vlottende activa 

Directe productiekosten -2 -219 -3 -2.103 -2.818 -1.260 -4 -229 -4 -2.395 -3.048 -1.433

Overige bedrijfslasten Barteringlasten -1.409 -1.357 -859 -14 -1.078 -1.104 -668

Toerekening organisatiekosten -37 -14 -34 -21

Som der bedrijfslasten -144 -55 -219 0 -3 -4.843 -5.486 -2.999 -602 -119 -73 -229 0 -4 -4.877 -5.513 -3.046 -581

Bedrijfsresultaat 1.027 402 -17 1 3 2.430 1.216 1.215 240 1.220 776 0 4 7 3.236 1.271 1.573 160

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren

137 156

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 888 2.508

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Vennootschapsbelasting

-5
-16

-5
-3

Som der financiële baten en lasten 137 867 156 2.500

Exploitatieresultaat 1.027 402 17- 1 3 2.430 1.216 1.215 137 1.107 1.220 776 0 4 7 3.236 1.271 1.573 156 2.660

Nevenactiviteiten per cluster
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Zomer zonder mama 1 CoBo Fonds 125 125

Vos en Haas 1 Mediafonds 372 372

My soul drifts light upon a sea of trees 1 Mediafonds 135 135

2Doc: De Discipelen 1 Mediafonds 120 120

2Doc: The illusion of control 1 Mediafonds 27 27

2Doc: Drommeland 1 NPO-fonds 131 131

2Doc: Turn 1 NPO-fonds 122 122

2Doc: Nu verandert er langzaam iets 1 NPO-fonds 116 116

2Doc: Jij bent mijn vriend 1 NPO-fonds 97 97

Zapp Echt Gebeurd: Ons eiland 1 NPO-fonds 39 39

Zapp Echt Gebeurd: Deze film stinkt 1 NPO-fonds 38 38

Zapp Echt Gebeurd: Heilig boontje 1 NPO-fonds 38 38

Zapp Echt Gebeurd: Tweestrijd 1 NPO-fonds 36 36

Zapp Echt Gebeurd: De man die achter de horizon keek 1 NPO-fonds 35 35

Zapp Echt Gebeurd: Thibault v.h. Vlekje 1 NPO-fonds 35 35

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling Gerlach 1 NPO-fonds 27 27

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling Mijn moeders kind 1 NPO-fonds 26 26

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling De Achteruitkijkspiegel 1 NPO-fonds 23 23

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling Tussen Broers 1 NPO-fonds 22 22

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling Blue Monday 1 NPO-fonds 21 21

Roderick Zoekt Licht - Ronde van Nederland 1 Kansfonds 30 30

Geloofsgesprek 1 Kansfonds 12 12

Eucharistieviering 1 Landelijk Instituut RK Mediapastoraat 3 3

Met Hart en Ziel Pinksterviering 1 Protestantse Kerk in Nederland 70 70

Met Hart en Ziel voorjaar 15 Protestantse Kerk in Nederland 64 64

Met Hart en Ziel najaar 4 Protestantse Kerk in Nederland 53 53

Met Hart en Ziel Gedachtenisviering 1 Protestantse Kerk in Nederland 32 32

Stef Bos: In een Ander Licht 1 Protestantse Kerk in Nederland 23 23

Met Hart en Ziel Wereldwijd 1 Protestantse Kerk in Nederland 21 21

Met Hart en Ziel Kerstspecial 1 Protestantse Kerk in Nederland 18 18

Mijn Pelgrimspad 15 Provincie Limburg 25 25

Vrijheid - Achter de dijken II 6 NTR 7 7

Kabam - scriptontwikkeling 1 NPO-fonds 42 42

Westerbork - scenario 1 NPO-fonds 30 30

Knofje 1 NPO-fonds 225 225

Correcties voorgaande jaren 3 NPO-fonds -7 -7

De Vergelijkers 4 Stichting Urgenda 95 95

De Vergelijkers 4 Nationale Postcode Loterij NV 5 5

De Maanlanding 1 Andre Kuipers Stichting 39 39

Reporter NL 1 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 45 45

Alpe d’HuZes 1 Stichting Alpe d’HuZes 4 4

Podcast Klein Bier 1 NPO-fonds 5 5

Podcast Het Verloren Hoofd 1 NPO-fonds 47 47

De Monitor 1 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 6 6

Aansluiting Exploitatierekening 2.483 0 125 654 1.150 554

Model VII Sponsorbijdragen en bijdragen van derden
- Sponsorbijdragen en bijdragen derden begrepen in de exploitatierekening (* € 1.000) - Sponsorbijdragen en bijdragen derden begrepen in de voorraad (* € 1.000)

Programmatitel Aantal 
Afleveringen

Naam Organisatie Totale 
Bijdrage €

Commerciële 
Sponsoring €

CoBo Fonds 
€

NPO-fonds € Media Fonds € Overige 
derden €

2Doc: Het leven is een droom 1 NPO-fonds 88 88

2Doc: A Fools paradise 1 Mediafonds 120 120

2Doc: In de armen van Morpheus 1 Mediafonds 112 112

Begrepen in gereed product 320 0 0 88 232 0

Anansi de spin NPO-fonds 37 37

2Doc: Het Grote Verzwijgen 1 NPO-fonds 89 89

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling 
Zoek

1 NPO-fonds 20 20

2Doc: Shadowgame 1 NPO-fonds 119 119

2Doc: Blue Monday / Welkom in de 
Waanzinnige Wereld

1 NPO-fonds 117 117

2Doc: Nooit Genoeg 1 NPO-fonds 116 116

2Doc: De Nachtwaker 1 NPO-fonds 111 111

2Doc: Ring of Dreams 1 Mediafonds 139 139

2Doc: Glas 1 Mediafonds 138 138

2Doc: Parked lives 1 Mediafonds 125 125

2Doc: Geduld en minder schone 
zaken

1 Mediafonds 120 120

2Doc: Tot de dood ons scheidt 1 Mediafonds 114 114

De droom van de jeugd 1 NPO-fonds 199 199

Zapp Echt Gebeurd: Alleen thuis 
met een dienstwapen

1 NPO-fonds 21 21

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling 
De vakantie van Samira

1 NPO-fonds 21 21

Zapp Echt Gebeurd: Ontwikkeling 
Crazy Amsterdam

1 NPO-fonds 21 21

Ontwikkeling Fortuyn On Hollands 1 NPO-fonds 42 42

Ontwikkeling Downfall of a super 
woman

1 NPO-fonds 25 25

Ontwikkeling Een wolf wordt nooit 
uitgenodigd voor een feestje

1 NPO-fonds 13 13

Ontwikkeling I am a powerful man 1 NPO-fonds 21 21

Podcast Ronnie 1 NPO-fonds 39 39

Klaproos Ontwikkeling 1 NPO-fonds 22 22

Reporters NL 2020 1 Stimuleringsfonds 35 35

Begrepen in onderhanden werk 1.704 0 0 1.033 636 35

Aansluiting vermindering van 
voorraad 2.024 0 0 1.121 868 35
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- Sponsorbijdragen en bijdragen derden ontvangen door buitenproducent (* € 1.000)

Programmatitel
uitgezonden 
Afleveringen Naam Organisatie To
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In de ban van het kwaad / DOXY B.V. 0 CoBo Fonds 45 45

Welkom op de Hemelse Aarde / Viewpoint Productions B.V. 1 CoBo Fonds 2 2

Knofje / Submarine Animation 26 CoBo Fonds 72 72

In de armen van Morpheus (2Doc) / DOXY B.V. 0 CoBo Fonds 15 15

Cat stories / CoBo Fondss Films B.V. 0 CoBo Fonds 14 14

Fool’s Paradise, A / Pieter van Huystee Film & TV B.V. 0 CoBo Fonds 10 10

Vals / Phanta Film II B.V. 0 CoBo Fonds 69 69

Wijde Wereld, De / Memphis Film & Television B.V. 0 CoBo Fonds 30 30

Zie mij doen / Memphis Film & Television B.V. 1 CoBo Fonds 5 5

Achtste Dag, De / Docmakers 1 CoBo Fonds 7 7

Beveiligers, De / Basalt Film 1 CoBo Fonds 5 5

Lege handen / &Bromet B.V. 0 CoBo Fonds 20 20

Nu verandert er langzaam iets / Mint Film Office 1 CoBo Fonds 16 16

Verdacht / Hollandse Helden 1 CoBo Fonds 5 5

Huis in de tuin / & Bromet B.V. 0 CoBo Fonds 16 16

Leve de organen / & Bromet B.V. 1 CoBo Fonds 12 12

De man die achter de horizon keek / Cerutti Film 1 CoBo Fonds 15 15

The naked oyster / Halal Docs B.V. 0 CoBo Fonds 28 28

Penoza, de film / NL Film en TV B.V. 0 CoBo Fonds 240 240

De veroordeling / BIND & Willink B.V. 0 CoBo Fonds 205 205

Ik ben er niet / &Bromet B.V. 0 CoBo Fonds 41 41

De laatste der sociaal advocaten / Hollandse Helden 0 CoBo Fonds 38 38

Legale wiet / &Bromet B.V. 0 CoBo Fonds 47 47

Rundfunk wachterjachter / NL Film en TV 0 CoBo Fonds 175 175

Shadowgame / Witfilm 0 CoBo Fonds 33 33

Zomer zonder mama / JOCO Media 1 CoBo Fonds 90 90

King of the road / OAK Motion Pictures B.V. 0 CoBo Fonds 775 775

Zee van tijd / Kaap Holland Film 0 CoBo Fonds 900 900

Nieuwe Artis / Column Film B.V. 1 CoBo Fonds 17 17

Missie NS / Witfilm 0 CoBo Fonds 55 55

De verloskundige / Submarine B.V. 0 CoBo Fonds 89 89

Honds / NEWTON Film 0 CoBo Fonds 31 31

Punani praatjes / World Visuals Film 0 CoBo Fonds 7 7

We hebben u gemist / Dutch Mountain Film B.V. 0 CoBo Fonds 2 2

Vader / Ijswater Films B.V. 1 CoBo Fonds 9 9

De kuur, de patiënt, de partner & de wetenschapper / 
Cobos Films

0 CoBo Fonds 25 25

2Doc: Van verlies kun je niet betalen
1

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Zeeland
20 20

2Doc: Van verlies kun je niet betalen 1 Omroep Zeeland 5 5

2Doc: Van verlies kun je niet betalen
1

Stichting Van de Velde 

Publicatiefonds
3 3

2Doc: Van verlies kun je niet betalen
1

Stichting Jan Hintzen 

Publicatiefonds
2 2

2Doc: Zie mij doen 1 Nederlands Filmfonds 50 50

2Doc: Zie mij doen 1 Canvas / VRT 30 30

2Doc: Zie mij doen 1 VAF (Vlaamse audiovisuele Fonds) 120 120

2Doc: Zie mij doen 1 TaxShelter 109 109

2Doc: De discipelen 1 Amsterdam Fonds voor de Kunst 15 15

2Doc: De discipelen 1 VSB Fonds 40 40

2Doc: De discipelen 1 Nederlands Filmfonds 200 200

2Doc: Een goede moslima 1 Stichting Democratie & Media 20 20

2Doc: Nu verandert er langzaam iets 1 Nederlands Filmfonds 133 133

2Doc: Schapenheld 1 Nederlands Filmfonds 24 24

2Doc: Drommeland 1 Nederlands Filmfonds 30 30

2Doc: Turn 1 Fentener van Vlissingen Fonds 5 5

FC De Helden
5

De Nederlandse Stichting voor 

het Gehandicapte Kind
325 325

Zapp Echt Gebeurd: De man die achter de horizon keek 1 Fonds 21 14 14

Zapp Echt Gebeurd: De man die achter de horizon keek 1 Amsterdams Fonds voor de Kunst 14 14

De alzheimerpil 1 Stichting Alzheimer Nederland 10 10

De alzheimerpil
1

Stichting Alzheimer en 

Neuropsychiatrie Foundation
10 10

Jacobine 1 Gemeente Dordrecht 25 25

Wereldjongerendagen Panama 2019 1 Tilburg University 6 6

The Passion 1 Gemeente Dordrecht 335 335

The Passion 1 Protestantse Kerk in Nederland 50 50

The Passion
1

Stichting Leger Des Heils 

Dienstverlening
50 50

The Passion 1 Bisdom Rotterdam 10 10

The Passion
1

Verus, Vereniging voor Katholiek 

en Christelijk onderwijs
25 25

The Passion 1 Kansfonds 50 50

De maanlanding 1 Gemeente Noordwijk 13 13

Kerst met de Zandtovenaar 1 Gemeente Harderwijk 100 100

Kerst met de Zandtovenaar 1 Protestantse Kerk in Nederland 25 25

Scripts Off Screen 1 Prins Berhard Cultuurfonds 10 10

Scripts Off Screen 1 BNG Cultuurfonds 10 10

Scripts Off Screen 1 Nederlands Letterenfonds 11 11

Scripts Off Screen 1 Lira Fonds 5 5

Totaal ontvangen bijdragen derden door buitenproducent 5.062 0 3.161 0 1.902
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Verantwoording kosten per platform en per 
domein (x € 1.000)
Model IX Programmakosten per domein per platform

Televisie

Domein NPO 1 NPO 2 NPO 3 ZAPP(ELIN) TOTAAL

Nieuws - - - - -

Opinie 9.219 5.647 9 - 14.875

Sport - - - - -

Samenleving 8.611 5.416 1.045 654 15.726

Kennis 1.018 7.708 2.846 5.640 17.212

Expressie 3.363 1.366 3.391 5.742 13.862

Amusement 210 - 248 1.780 2.238

Bijzondere kosten - - - - -

22.421 20.137 7.539 13.816 63.913

Radio (* € 1.000) 

Domein NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO Radio 3 NPO Radio 4 NPO Radio 5 TOTAAL

Nieuws - - - - - -

Opinie 2.791 - - - - 2.791

Sport - - - - - -

Samenleving 6 2.273 - 693 1.006 3.978

Kennis 16 151 29 - - 196

Expressie 334 96 606 205 546 1.787

Amusement - - - - - -

Bijzondere kosten - - - - - -

3.147 2.520 635 898 1.552 8.752

Overig Media-aanbod 

Domein TOTAAL

Nieuws -

Opinie 2.585

Sport -

Samenleving 1.226

Kennis 1.568

Expressie 842

Amusement 434

Bijzondere kosten -

6.665

Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 72.
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Bijlage Model IV

Exploitatierekening 2019 KRO-NCRV per kostendrager (* € 1.000)

Model iv - exploitatierekening 2019 kro-ncrv per kostendrager bedragen x € 1.000 Media-aanbod vereniging- en nevenactiviteiten organisatie kosten

Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Radio Televisie Overig Media-aanbod Vermogens en 
Nevenactiviteiten

Vereniging 
KRO-NCRV Organisatie Kosten Jaarrekening 2019

Baten

Media-aanbod 70.083 83.556 8.101 56.036 5.946 0 0 70.083

Bij: inzet overgedragen reserve media-aanbod 1.498 1.479 0 1.498 0 0 0 1.498

Vergoeding organisatiekosten 13.344 13.787 0 0 0 0 0 13.344 13.344

Totaal Media-aanbod 84.925 98.822 8.101 57.534 5.946 0 0 13.344 84.925

Programmagebonden eigen bijdragen 2.483 1.497 46 2.383 54 0 0 2.483

Opbrengst programmabladen 18.189 18.949 0 0 0 18.189 0 18.189

Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.651 3.172 0 0 0 2.651 0 2.651

Opbrengst verenigingsactiviteiten 3.186 3.598 0 0 0 0 3.186 3.186

Opbrengst bartering 500 568 0 0 0 500 0 500

Overige bedrijfsopbrengsten 176 195 0 0 0 28 0 148 176

Totale bedrijfsopbrengsten 112.110 126.801 8.147 59.917 6.000 21.367 3.186 13.492 112.109

Lasten

Lonen en salarissen -28.017 -29.760 -5.342 -11.783 -2.493 -2.745 -770 -4.884 -28.017

Sociale lasten -7.485 -7.458 -1.374 -3.069 -709 -923 -210 -1.200 -7.485

Afschrijvingen op materiële vaste activa -1.318 -1.371 -5 -272 -16 -587 0 -438 -1.318

Bijzondere waardevermindering bedrijfspand 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Directe productiekosten -62.440 -73.508 -2.007 -48.795 -3.408 -6.406 -694 -1.130 -62.440

Kosten bartering -500 -568 0 0 0 -500 0 0 -500

Overigebedrijfslasten -15.293 -15.294 -24 6 -30 -3.637 -5.759 -5.849 -15.293

Totale bedrijfslasten -115.053 -127.959 -8.752 -63.913 -6.656 -14.798 -7.433 -13.501 -115.053

Bedrijfsresultaat -2.943 -1.158 -605 -3.996 -656 6.569 -4.247 -9 -2.943

Toerekeningkosten

Toerekening van Organisatiekosten 0 0 0 0 0 -51 -201 252 0

0 0 0 0 0 -51 -201 252 0

Financiële baten en lasten

Resultaat deelnemingen 137 156 0 0 0 137 0 0 137

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 888 2.508 0 0 0 888 0 0 888

Rentelasten en soortgelijke kosten -5 -5 0 0 0 -5 0 0 -5

Vennootschapsbelasting -16 -3 0 0 0 -16 0 0 -16

Totaal financieel resultaat 1.004 2.656 0 0 0 1.004 0 0 1.004

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen -1.939 1.498 -605 -3.996 -656 7.522 -4.447 243 -1.939

Dekking verenigingsresultaat 0 0 0 0 0 -4.447 4.447 0 0

Toerekening resultaat niet programmagebonden e.b. 0 0 0 3.075 0 -3.075 0 0 0

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -1.939 1.498 -605 -921 -656 0 0 243 -1.939

Af: Over te dragen reserve media aanbod 0 1.498 0

Exploitatieresultaat -1.939 1.498 -605 -922 -656 0 0 243 -1.939

-2.182 0 243
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Overige gegevens 
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Colofon 
Uitgave Vereniging KRO-NCRV

Postbus 200
1200 AE Hilversum

www.kro-ncrv.nl

opmaak: Villa Grafica


