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Samenvatting becijferingen APO-variant voor 2011, vergeleken met NPO 
 
 

 
 
 
Toelichting 
 
 
Punt 1: 
• APO stelt een aangepast programmaschema voor, de kosten hiervoor bedragen € 357 mln.  
• De door de RvB geprioriteerde (gezamenlijke) themakanalen worden in een carrousel 

format via Nederland 3 uitgezonden, bijvoorbeeld Journaal24, Parlementair, Cultura 
(cultuur), 101 (jongeren), Algemeen (archief). 

• Kosten voor het carrousel themakanaal bedragen € 5 mln. per jaar, hieronder valt techniek 
(zenderkosten, redactie, geschikt maken content), productie en medewerkers (hoofd 
controle kamer) 

• Kinder TV maakt onderdeel uit van de APO programmering en is niet apart begroot 
 
 
Punt 2: 
• APO stelt voor terug te gaan van 5 naar 3 zenders, een deel van de vrijgekomen middelen 

wordt aangewend om programmering Radio 1 en 2 te versterken 
 
 
Punt 3: 
• Internet en nieuwe media (m.n. technische realisatie, gereedmaken content, digitalisering 

en distributie): op basis van een nieuw beleid en centrale aansturing. Totaal internet en 
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nieuwe media APO € 16,5 mln. De verdeling van deze € 16,5 mln. naar internet en nieuwe 
media is respectievelijk € 12,0 mln. en € 4,5 mln. 

• Herstelkosten worden binnen APO niet opgenomen (€ 0 mln.). Efficiënter werken 
(centrale aansturing, minder versnipperde activiteiten) moeten voldoende financiële 
ruimte creëren voor een kwaliteitsimpuls. 

• APO trekt geld uit voor de door de RvB geprioriteerde themakanalen. Binnen APO wordt 
het kanaal parlementair/nieuws zwaarder aangezet (zie toelichting) € 7,5 mln. voor de 
overige vier kanalen wordt € 5,0 mln. beschikbaar gesteld. Voor contentrechten € 1,0 mln. 
Totaal themakanalen € 13,5 mln. 

 
 
Punt 4: 
• Sport wordt binnen APO beschouwd als nieuws en niet als (live) entertainment 
• De kosten voor sport zijn taakstellend: op jaarbasis mag 10 miljoen aan rechten worden 

betaald en 8 miljoen aan sportproductie, oftewel een totaal van 18 miljoen 
• Hiervoor wordt 1 uur per dag sport uitgezonden, alleen gevuld met samenvattingen en 

reportages 
 
 
Punt 5: 
• APO gaat uit van een afbouw van STER inkomsten over een periode van 3 jaar, 

beginnend in 2008 
• Vanaf 2011 functioneert APO zonder STER inkomsten 
 
 
Punt 6: 
• Programmakosten Wereldomroep worden teruggebracht met 50% mede door integratie 

met journaal-redactie, overige kosten blijven gelijk, hetgeen resulteert in € 30 mln.  
 
 
Punt 7: 
• APO gaat uit van een afgeslankt bestuur en meer gecentraliseerde organisatie 
• Als gevolg van de binnen APO voorgestelde reorganisatie komen op termijn circa 1.000 

FTE te vervallen 
 


