
 

1 
 

Algemene aansluitingsvoorwaarden NLPO (versie 11 juni 2021) 

Inleiding 

De NLPO is onder meer belast met het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor de lokale publieke media-instellingen. De NLPO bevordert een doelmatige inzet van gelden die 

bestemd zijn voor de realisatie van een lokaal toereikend media-aanbod door middel van het 

aanbieden van diensten en producten voor lokale publieke media-instellingen (artikel 2, tweede lid, 
NLPO-statuten). 

De lokale publieke media-instellingen die diensten van de NLPO tegen vergoeding afnemen zijn de 

aangeslotenen van de NLPO (artikel 16, eerste lid, NLPO-statuten). Het afnemen van de diensten van 
de NLPO is derhalve voorbehouden aan de lokale publieke media-instellingen die de jaarlijkse 
aangeslotenenvergoeding hebben voldaan. 

Voorwaarden aansluiting NLPO 

Aansluiting 

1. Aangeslotenen van de NLPO zijn de lokale publieke media-instellingen die zijn aangewezen door 

het Commissariaat voor de Media. De aansluiting geldt voor de duur van de aanwijzing van het 
Commissariaat.  

2. In geval de lokale publieke media-instelling door het Commissariaat ook is aangewezen voor de 

aansluitende periode (van 5 jaar) dan wordt de aansluiting zonder tussenkomst van de lokale 
publieke media-instelling en/of de NLPO, verlengd.  

3. In geval de lokale publieke media-instelling een aanwijzingsaanvraag heeft ingediend voor de 

aansluitende periode en het Commissariaat daarover niet heeft beslist voor het einde van de 
daaraan voorafgaande periode, blijft de aansluiting in stand tot dat het Commissariaat definitief 

heeft beslist of, in het geval van een positieve beslissing, voor de aansluitende periode. 

Einde aansluiting 

4. De aansluiting van een lokale publieke media-instelling bij de NLPO eindigt: 

a. door schriftelijke opzegging door de lokale publieke media-instelling, met een 

opzegtermijn van twee maanden; 

b. door schriftelijke opzegging door de NLPO vanwege het niet voldoen van de jaarlijkse 
aangeslotenenvergoeding door de lokale publieke media-instelling, met een 
opzegtermijn van een maand na afloop van de in artikel 6 van deze voorwaarden 

opgenomen betalingstermijn; 

c. door schriftelijke opzegging door de NLPO vanwege het in strijd handelen met de 

NLPO-statuten en/of met de door de NLPO opgestelde reglementen door de lokale 

publieke media-instelling;  

d. onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, door het aflopen van de 

aanwijzing van het Commissariaat als lokale publieke media-instelling.  
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Aangeslotenenvergoeding 

5. De aangeslotenenvergoeding bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per inwoner van het 
verzorgingsgebied van de lokale publieke media-instelling. Zowel het basisbedrag als het bedrag 
per inwoner wordt jaarlijks door de NLPO vastgesteld. Het inwonertal van het verzorgingsgebied 
wordt jaarlijks door de NLPO vastgesteld op basis van door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

verstrekte gegevens.  

6. Voor de jaarlijkse aangeslotenenvergoeding stuurt de NLPO aan het begin van elk kalenderjaar 

een factuur, die in één keer binnen dertig (30) dagen vooruit dient te worden betaald, of in één 
keer of per kwartaal automatisch wordt geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling kan de NLPO 

incassokosten en verschuldigde rente in rekening brengen en de aansluiting beëindigen als 
voorzien in artikel 4, onder b, van deze voorwaarden. 

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit aansluiting 

7. Met aansluiting bij de NLPO stemt de lokale publieke media-instelling in met de deelname aan de 
door de NLPO gesloten collectieve regelingen met de Stichting Reclame Codecommissie, NICAM, 
Raad voor de Journalistiek, Buma/Stemra en Sena. De lokale publieke media-instelling verplicht 
zich de uit die collectieve regelingen voortvloeiende rechten en verplichtingen te eerbiedigen. 

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden verplicht de deelname aan de 

collectieve regeling voor Buma/Stemra en de collectieve regeling voor Sena de lokale publieke 
media-instelling aan de daarmee gemoeide betalingsverplichtingen te voldoen. De lokale 

publieke media-instelling is verplicht daartoe jaarlijks naar waarheid en tijdig opgave te doen van 
de informatie die Buma/Stemra en Sena verlangen en ten behoeve waarvan de NLPO haar een 

formulier doet toekomen. 

9. Naast deelname aan de in artikel 7 van deze voorwaarden genoemde collectieve regelingen geeft 

aansluiting bij de NLPO de lokale publieke media-instelling het recht aanvullende diensten van 

derden af te nemen die de NLPO collectief heeft ingekocht. Ten behoeve van deze aanvullende 
diensten sluit de lokale publieke media-instelling een overeenkomst met de NLPO. De lokale 

publieke media-instelling garandeert dat zij haar verplichtingen uit die overeenkomst zal 

nakomen. 

10. De NLPO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het niet 

nakomen door een derde partij in een collectieve regeling zoals beschreven in artikel 9 van deze 
voorwaarden. 

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 

11. Ten behoeve van de deelname van de lokale publieke media-instellingen aan de collectieve 
regelingen, waaronder de administratieve afhandeling daarvan, verwerkt de NLPO 

persoonsgegevens van medewerkers van de lokale publieke media-instelling. Voor zover nodig 

staat de lokale publieke media-instelling er voor in, op grond van de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking (AVG), dat de betrokken medewerkers daarvoor toestemming hebben 
gegeven. 

 


