
Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep  
 
Onderstaande exercitie is gebaseerd op oudere cijfers (Mazars 2002) en de 
uitkomsten wijken daarom af van de cijfers zoals gepresenteerd in het artikel van 
APO in Broadcast Magazine. Dit omdat voor de uitwerking van de verhouding tussen 
verse en herhalingsprogrammering geen recentere cijfers beschikbaar zijn. Alleen de 
uitkomsten verschillen, de berekeningswijze is wel identiek.   

  
Samenvatting 
Het initiatief Andere Publieke Omroep (APO) bepleit een compactere en meer 
gerichte publieke omroep.  Dit alternatief is als volgt samen te vatten: 

- geen live sport en grootschalig duur amusement   
- macht bij de omroepbesturen (uitgeversmodel) 
- evenveel uren verse programmering als nu  
- 2 publieke televisienetten in plaats van 3 
- 3 radiozenders in plaats van 5 
- echte reorganisatie (indirecte kosten, niet directe kosten)  

 
Het APO plan leidt tot een overschot van 71 miljoen Euro dat aangewend kan worden 
voor een kwalitatieve impuls, door een verdere verbetering van de informatieve en 
culturele programmering en het anticiperen op verdere daling van STER inkomsten. 
Onderstaand staatje laat dat zien: 
 

Directe TV kosten -/- € 60
Indirecte TV Kosten -/- € 28
Directe + indirecte Radio kosten -/- € 23
Internet -/- € 12
Gezamenlijkheid -/- € 39
Totaal besparingen € 162
Tekort Ster inkomsten7 -/- € 85
Wegvallen commerciële sponsoring -/- € 6
APO Resultaat € 71

APO bespaart € 71 mln

  
 
Belangrijk is dat deze berekeningen niet gebaseerd zijn op bestaande calculaties van 
programmakosten, maar uitgaan van gemiddeld minder dure sport en 
amusementsproducties, efficiënte inkoop en productie en een lage overhead door de 
eenvoudigere structuur. Hieronder worden bovenstaande financiële projecties van een 
uitleg voorzien. 
 



Directe televisiekosten 

 niet op directe kosten, behalve bij de voetbalprogrammering en 

 rsus 13.140 uur bij APO 
atie is sprake van 

O 

 tievelijk 2 en 3 uur per dag per zender 

 
 

e totale directe televisiekosten in de huidige situatie ziet er als volgt uit: 

 Uur Uur 
 

Kosten Kosten in mln Bron 

Aantal uitzenduren Nu 18.354
Waarvan verse programmering 9.485 (52%)
Gemiddelde kosten per uur Nu €50.000

Aantal uitzenduren APO 13.140
Waarvan verse programmering 9.616 (73%)
Gemiddelde kosten per uur APO €43.000

Uurkostenverschil APO versus Nu vrijwel volledig bepaald 
door drastische afname kosten sportprogrammering 

Besparing van € 60 mln op directe TV kosten

Uitgangspunten: 
 APO bespaart

binnen de categorie amusement  
Aantal uitzenduren: 18.354 uur ve

 Verhouding verse en herhalingsprogrammering: huidige situ
9.485 uur verse programmering op 18.354 uur, oftewel een krappe 52%. Bij AP
is dat 9.616 op 13.140 uur, oftewel 73%  
De herhalingen bij APO bestaan uit respec
in de daluren (bron genreschema’s APO). Daarnaast wordt 243 uur speelfilms 
herhaald en 1.456 uur Kids TV zie ook brief aan OC&W van 27 oktober 2004) 

D
 

vers totaal per 
minuut 

euro 

Sport 1575 1676 101 Mazars 2002 1069 
Non fictie  791 5057 10.816 241 Mazars 2002 
Fictie 1726 3610 605 63 Mazars 2002 
Amusement 754  1532 1065 48 Mazars 2002 
Muziek 373 720 863 19 Mazars 2002 
 9485 4  1835 829 472 Mazars 2002 

Tab  1. Directe televisi n vo bli mroep  

e totale directe televisiekosten binnen APO laten de volgende verschillen zien: 

 

el ekoste or de Pu eke O
 
D
 

 Uur Uur Kosten Kosten in miljoen euro 
vers totaal per 

minuut 
Sport 18 364 364 824 
Non fictie    5624 8175 791 267
Fictie 1648 2621 605 60 
Amusement 1456 1456 458 40 
Muziek 524 524 863 27 
 9616 0  1314 714 412

Tab  2. Directe televisi n vo . Br or verh g vers/herhaling: genreschema’s APO el ekoste or APO on vo oudin



 
 De kosten voor sport zijn taakstellend: op jaarbasis mag 10 miljoen aan rechten 
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directe televisiekosten 

worden betaald en 8 miljoen aan sport productie, oftewel een totaal van 18 
miljoen. Hiervoor wordt 1 uur per dag sport uitgezonden, alleen gevuld met
samenvattingen en reportages 
Ook de kosten voor amusemen
worden er geen grootse amusementsprogramma’s meer uitgezonden. De duurs
categorie amusement met kosten > 100.000 euro zendt APO niet meer uit. 
Amusement mag binnen APO niet meer dan 30.000 euro kosten. Dit beteke
de kostprijs per minuut aanzienlijk afneemt. In het voorbeeld genreschema van 
APO bedragen de totale kosten 40 mln. euro 
De minuutprijs voor non fictie, fictie en muzie
situatie. Door de relatief veel hogere verhouding vers/herhalingsprogrammering, 
zijn de kosten in deze categorieën bij APO vaak zelfs hoger dan in de huidige 
situatie, ondanks dat van 3 naar 2 zenders wordt gegaan  
In totaal resteert een besparing van 60 miljoen euro op de 
van 472 naar 412 miljoen euro.  

In

Directe kosten TV niet toerekenbaar Nu €52 miljoen
Indirecte kosten TV Nu €30 miljoen
Totaal indirecte kosten €82 miljoen
Percentage van de directe kosten á 472 mln 15,2%

Target percentage van directe kosten APO 13%
13% van de directe kosten á 412 mln €54 miljoen

Verschil APO-Nu €28 miljoen

Besparing van € 28 mln op indirecte TV kosten

 
 

ovenop de directe TV kosten, is in de huidige systematiek zoals ook gepresenteerd 

n 

B
in de Meerjarenbegroting 2005-2009, sprake van directe kosten die niet toerekenbaar 
zijn aan individuele programma’s (zoals algemene studiokosten) en van indirecte 
kosten (zoals huisvesting en automatisering). Door de jaren heen bedragen deze 
gezamenlijk circa 15% van de directe televisiekosten. We gaan uit van een lineaire 
relatie tussen de directe en indirecte kosten. APO gaat er daarnaast vanuit dat deze 
kosten óf zijn toe te rekenen aan de programma’s óf daadwerkelijk als indirecte 
kosten zijn te beschouwen en wil af van onduidelijke tussenvarianten. Voor de 
toekomstige indirecte kosten hanteren we als taakstelling dat deze kosten kunne
dalen naar 13%, oftewel dalend van 82 mln euro naar 54 mln euro op jaarbasis. 
 



Radio: besparing van 23 miljoen euro 

Kosten Radio Nu €100 miljoen
Kosten Radio APO  €77 miljoen

Verschil APO-Nu €23 miljoen

Besparing van € 23 mln op Radio kosten

 
 
Er zullen minder radiostations met hogere exploitatiekosten per zender gaan bestaan 
binnen APO. Twee zenders worden opgeheven, bijvoorbeeld Radio 2 en 747 AM.  
 
Het volgende staatje laat de totale directe en indirecte kosten voor radio zien bij APO 
versus de huidige situatie 
In miljoen euro Totaal kosten Nu APO kosten 
Radio 1 41 46 
Radio 2 14 0 
3FM 10 10 
Radio4 16 21 
747 AM 19 0 
Totaal 100 77 
Bron: Mediabegroting 2005-2009 
 
 Van de huidige kosten van 747 AM wordt 50 % als additionele bijdrage ingezet 

om de programmering op de resterende zenders te verbeteren, alsmede voor de 
uitvoering van wettelijke taken 

 Dit resulteert in totaal circa 23 mln euro minder uitgaven op jaarbasis 
 
Internet: taakstelling tot besparing van 12 miljoen euro  

Kosten Internet Nu €22 miljoen
Kosten Internet APO  €10 miljoen

Verschil APO-Nu €12 miljoen

Besparing van € 12 mln op Internet

  
 
De internetactiviteiten worden binnen APO beperkt tot het beheer van de portal en 
afronding van de digitaliseringprojecten. Dit kost circa 10 mln euro op jaarbasis, een 
besparing van circa 12 mln euro. 
 



NOS Bestuur: taakstelling tot besparing van 39 miljoen euro 

Kosten Bestuur Nu €91 miljoen
Kosten Internet APO  €52 miljoen

Verschil APO-Nu €39 miljoen

Besparing van € 39 mln op Bestuurskosten

  
 
Het NOS bestuur wordt vervangen door een organisatie nieuwe gezamenlijkheid, 
bestaande uit 40 fte. Daarnaast zullen de kosten van distributie en BUMA Stemra 
omstreeks 2/3 bedragen van de huidige situatie doordat sprake is van een 
televisiezender en twee radiozenders minder. Dit levert op de huidige exploitatielasten 
van NOS bestuur van €91 mln (bron Mediabegroting 2005-2009) een besparing op 
van 39 mln euro naar 52 mln euro.  
 

Afname Sterinkomsten €85 miljoen
Afname sponsoring inkomsten  €6 miljoen

Verschil APO-Nu €91 miljoen

Afname van inkomsten met € 91 mln

 
 
Sterinkomsten: afname met 85 miljoen euro 
Binnen APO staan de Sterinkomsten onder druk. Wij calculeren dat door de komst 
van Talpa, het verdwijnen van de voetbalrechten en het grootschalig amusement, de 
Publieke Omroep circa 84 miljoen (33%) aan Sterinkomsten gaat verliezen. Recente 
cijfers lijken dit te ondersteunen. Het blijkt dat het marktaandeel van Nederland 1, 2 
en 3 gezamenlijk daalde van 36.2 procent naar 23.5 procent in de eerste weken van 
het televisieseizoen. Ook het Bestuur van de Publieke Omroep ondersteunt deze 
calculatie en komt zelf met een inkomstenderving van 85 miljoen euro in 2008.   
 
Commerciële sponsoring: afname met 6 miljoen euro 
Inzake de eigen bijdragen hanteert APO het uitgangspunt dat er alleen voor ideële 
sponsoring plaats is, zodat commerciële sponsoring wegvalt als additionele 
inkomstenbron. Dit heeft de volgende consequenties: 
 De post sponsoring valt weg als eigen bijdrage – circa € 1,4 miljoen minder 

inkomsten; 
 We hanteren als aanname dat van de posten overige bijdragen en overige netto 

opbrengsten van de omroepverenigingen circa 25 % bestaat uit commerciële 
sponsoring. Dat betekent, dat additioneel circa € 5 miljoen minder inkomsten 
gegenereerd gaan worden; 

 In totaal resteert een afname van € 6,5 miljoen. Dit komt overeen met onderzoek 
van het NRC die circa € 20 miljoen aan totale sponsoring inkomsten ramen 
verspreid over 3 jaar. 
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