
Lijst bijlagen van de mediabegrotingsbrief 2023 
 

 Hieronder zijn de bijlagen van de mediabegrotingsbrief 2023 (hierna: brief) weergegeven die 

meegestuurd dienen te worden samen en gelijktijdig met de brief naar de Tweede Kamer. 

 Alle bijlagen zijn zonder handtekeningen en geanonimiseerd. 

 

# Onderwerp Toelichting Proza-ID 

1 Bijlage 1. Algemene Mediareserve  Deze bijlage geeft een nadere 

toelichting op tabel 3 van het 

onderdeel ‘1.4. Algemene 

Mediareserve’ van de 

mediabegrotingsbrief 2023. 

 [Enige bijlage die in de brief zelf 

zit.] 

N.v.t. Heeft 

hetzelfde 

Proza-ID als 

de brief zelf. 

2 Terugblik 2021 van NPO  Het rapport blikt terug op de 

activiteiten van de Nederlandse 

Publieke Omroep (NPO) in 2021 en 

op de rapportage 

prestatieafspraken over 2021. 

34821803 

3 Brief CvdM over naleving 

prestatieovereenkomst NPO 2021 

 Brief van het Commissariaat voor 

de Media (CvdM) aan SCM. De 

brief bevat een beoordeling van de 

rapportage van de Nederlandse 

Publieke Omroep (NPO) over de 

realisering van de doelstellingen 

van de prestatieovereenkomst in 

2021 op grond van de Mediawet 

2008. 

34846711 

4 Samenvoeging jaarrekeningen 

2021 van de Nederlandse 

Publieke Omroep 

 De Nederlandse Publieke Omroep 

(NPO) legt verantwoording af over 

de gemaakte kosten in 2021. 

 In dit document zijn de 

jaarrekeningen van de omroepen 

en NPO-organisatie bij elkaar 

opgeteld. Dit rapport kan niet 

worden geïnterpreteerd als een 

geconsolideerde financiële 

verantwoording met uniform 

opgestelde grondslagen. 

 [De NPO stuurt niet meer een 

Financiële Terugblik. Dit document 

is in plaats daarvan gekomen.] 

34822592 

5 Begroting 2023 van de NPO  Het document bevat een overzicht 

van de budgetaanvraag, 

verwachte inkomsten en uitgaven 

en benodigde financiële middelen 

van de Nederlandse Publieke 

Omroep (NPO) voor het jaar 2023. 

34821800 

6 Advies CvdM over de begroting 

2023 van de NPO 

 Het Commissariaat voor de Media 

(CvdM) geeft advies aan SCM over 

de begroting van de Nederlandse 

Publieke Omroep (NPO) voor het 

jaar 2023. 

34819984 

7 Begroting 2023 van de stichting 

RPO en de regionale publieke 

media-instellingen (RPMI's) 

 Het document bevat een overzicht 

van de begroting van de regionale 

publieke omroepen voor het jaar 

2023. 

34824891 



8 Advies CvdM over de stichting 

RPO en de regionale publieke 

media-instellingen (RPMI's) 

 Het Commissariaat voor de Media 

(CvdM) geeft advies aan SCM over 

de begroting van de stichting 

Regionale Publieke Omroep (RPO) 

en de begrotingen van de 

regionale publieke media-

instellingen (RPMI’s) voor het jaar 

2023. 

34822591 

9 Brief CvdM over naleving 

prestatieovereenkomst RPO 2020 

 34856537 

10 Brief van CvdM over naleving 

prestatieovereenkomst RPO 2021 

 34862102 

11A Oplegger bij het document 

Uitvoering prestatieafspraken 

RPO 

 34861691 

11B Uitvoering prestatieafspraken 

RPO 

 34857174 

12A Beleidsdoorlichting 2022 Media 

Rapport Koers kiezen- vijf 

uitdagingen voor de  

 34879132 

12B Beleidsdoorlichting 2022 Media 

Eindrapport Terugblik 

 34880430 

13 Evaluatie Regioblok 2021  34875207 

 

 


