
Bijlage 2 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Format frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019

Media-instelling In te vullen media-instelling

Jaartal In te vullen jaartal

1. Aanvraag frictiekosten

Categorie Kostensoort Betreft

Opgave 

frictiekosten  

(bedragen in €) Toelichting en onderbouwing: vermelden in deze kolom of verwijzen naar bijgesloten stukken

Personeel Arbeidskosten Vergoeding volgens sociale regeling of 

transitievergoeding voor afvloeiing personeel Inschatting aantal werknemers en inschatting kosten transitievergoeding per werknemer

Outplacement Vergoeding voor begeleiding boventallig personeel 

nieuw werk
Inschatting aantal boventallige personen x outplacementkosten per boventallig persoon. Let op: mag niet hoger zijn dan maximale 

vergoeding sociale regeling per boventallige

Juridische kosten Vergoeding boventallig personeel rechtsbijstand Inschatting aantal boventallige personen x vergoeding rechtsbijstand cf sociale regeling. Let op: mag niet hoger zijn dan maximale 

vergoeding sociale regeling per boventallige

Juridische kosten media-instelling Betreft juridische kosten die de media-instelling 

heeft wegens boventalligheid personeel Inschatting kosten inhuur arbeidsjuristen+inhuur advocaten in geval van rechtszaken

Bepaalde tijd contracten Vergoeding volgens op het moment van aanvraag 

geldende CAO voor medewerkers met bepaalde tijd 

contract > 18 mnd in dienst Inschatting aantal medewerkers

Gratificaties dienstjubileum Kosten voor toekomstige gratificaties boventallig 

personeel conform sociale regeling Inschatting aantal medewerkers

Remplacantenvergoeding Inschatting aantal medewerkers x gemiddelde vergoeding: expliciteren dat de aangevraagde vergoeding lager is dan 

transitievergoeding

Reiskosten sollicitaties

Kwijtschelden terugbetalingsverplichtingen

Inschatting aard en omvang kosten specificeren, zowel tekstueel als cijfermatig

Kosten begeleidingscommissie

Kosten additionele vergoeding freelancejaren

Inschatting aantal medewerkers

Kosten pensioenverzekering

Inschatting aantal medewerkers

Overige kosten personeel Onder andere additionele kosten OR, 

scholingskosten voor baan in gereorganiseerde 

organisatie Inschatting aard en omvang kosten specificeren, zowel tekstueel als cijfermatig

ICT kosten Met de reorganisatie verbonden ICT kosten Kosten van regulier onderhoud en investeringen 

vallen hier niet onder Omschrijving van de aard en en omvang van de ICT kosten

Advieskosten Met reorganistie verbonden advieskosten; 

juridische advieskosten

Kosten juridisch advies ten behoeve van uitvoering 

reorganisatie. N.B. advieskosten voor optimalisatie 

huidige situatie vallen hier niet onder
Omschrijving per mogelijke adviesopdracht en kosten per opdracht

Met reorganistie verbonden advieskosten; 

organisatorische advieskosten

Kosten organisatieadvies ten behoeve van uitvoering 

reorganisatie. N.B. advieskosten voor optimalisatie 

huidige situatie vallen hier niet onder
Omschrijving per mogelijke adviesopdracht en kosten per opdracht

Met reorganistie verbonden advieskosten; 

fiscale advieskosten

Kosten fiscaaladvies ten behoeve van uitvoering 

reorganisatie. N.B. advieskosten voor optimalisatie 

huidige situatie vallen hier niet onder
Omschrijving per mogelijke adviesopdracht en kosten per opdracht

Met reorganistie verbonden advieskosten; 

personele advieskosten

Kosten personeelsadvies ten behoeve van uitvoering 

reorganisatie. N.B. advieskosten voor optimalisatie 

huidige situatie vallen hier niet onder
Omschrijving per mogelijke adviesopdracht en kosten per opdracht

Accountantskosten Additionele accountantskosten De additionele accountantskosten ten opzichte van 

de reguliere jaarrekeningcontrole, als gevolg van 

controle juistheid opgevoerde frictiekosten. 
Let op: dit betreft alleen de accountantskosten die gevolg zijn van controle frictiekosten (assurance rapport)

Ontbinden externe contracten Afkoopkosten langlopende inkoopcontracten Contracten die als gevolg reorganistie verlieslatend 

worden (en die gesloten zijn voor 18 december 

2013): de onvermijdbare kosten om aan 

contractuele verplichtingen te voldoen overtreffen 

de te verwachten voordelen uit de overeenkomst Omschrijving per contract (aard en opdrachtnemer), datum afsluiting contract, resterende termijn, jaarlijkse kosten per contract 

en  inschatting afkoopsom

Overige kosten die volgens de 

voorschriften frictiekosten 

(waaronder voldoen aan criteria 

voor het opnamen van een 

reorgansiatievoorziening) in 

aanmerking komen voor 

frictiekostenvergoeding

Alleen kosten die voor uitvoering 

reorganisatieplannen als gevolg van opgelegde 

bezuinigingen  onvermijdbaar zijn, bijvoorbeeld 

verhuiskosten, notariskosten

Aard en omvang kosten specificeren, zowel tekstueel als cijfermatig

TOTAAL  €                      -   

Stand Eigen Vermogen en Voorzieningen

Categorie Betreft Bedragen in €

Eigen vermogen Eigen vermogen prima Eigen vermogen beginbalans conform afsluiting 

boekjaar t-1

Eigen vermogen ultimo Eigen vermogen eindbalans op basis van exploitatie 

boekjaar t-1, inclusief verwerking frictiekosten

Voorzieningen Reorganisatievoorziening primo Reorganisatievoorziening met betrekking tot 

bezuiniging in kader Rutte II beginbalans conform 

afsluiting boekjaar t-1
Reorganisatievoorziening ultimo Reorganisatievoorziening met betrekking tot 

bezuiniging in kader Rutte II boekjaar t-1, inclusief 

verwerking frictiekosten

Opmerking
Met Eigen Vermogen wordt het volledig eigen vermogen bedoeld, dus inclusief de Algemene Reserve en de Reserve Media Aanbod

N.B. bij de verantwoording van de toegekende frictiekosten in de jaarrekening van jaar t wordt de bijdrage frictiekosten jaar t definitief vastgesteld, evt. surplus of tekort wordt verrekend in jaar t+1

Personeelskosten

Overige kosten


