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NPO is betrokken bij financiering, ontwikkeling, productie en distributie van 18 Nederlandse
speelfilms per jaar1.
De NPO-bijdrage bedraagt € 4,1 miljoen voor 18 speelfilms.
Deze middelen à. € 4,1 miljoen worden opgenomen in de productiebegroting van de betreffende
film. Het betreffen dus middelen ten behoeve van de productie. Zie hieronder de staffel o.b.v. door
omroep en producent verwacht bioscoopbezoek. Indeling van een film in de categorieën Silver,
Gold, Gold + of Platinum geschiedt in overleg tussen de betrokken producent en de dramaredactie
van de betreffende omroep.
De afspraak geldt in elk geval voor 2 jaar (2022 en 2023) voor 18 films, in 2023 nog onder
voorbehoud van financiering door OCW, met een evaluatie voor het einde van het tweede jaar met
de bedoeling, onder voorbehoud van financiering door OCW, de afspraak drie jaar voort te zetten,
tenzij de resultaten van de evaluatie voor 1 van beide partijen, of voor beide partijen, redelijke en
gemotiveerde gronden opleveren om dat niet te doen.
De omroep (NPO) krijgt voor elke film te rekenen vanaf 8 maanden na de eerste bioscoopvertoning
3 jaar exclusief een onbeperkt aantal runs voor lineaire verspreiding en voor video on demand2. In
goed overleg en na schriftelijk akkoord van zowel producent als omroep kan worden besloten dat de
licentietermijn eerder ingaat dan 8 maanden na de eerste bioscoopvertoning , maar enkel in het
geval dit zowel in het voordeel van de omroep en de producent is3.
Voorafgaand aan en tijdens het exclusieve NPO-window kan het media-aanbod alleen geëxploiteerd
worden via theatrical, dvd, est, download to own (DTO) en t-vod. S-vod, a-vod, f-vod en lineair zijn
dus uitgesloten.
Het IP van de film blijft volledig bij de producent en wordt dus niet geheel of gedeeltelijk gedeeld
met de omroep.
De afspraken worden gemaakt onder voorbehoud van toekomstige door de overheid opgelegde
bezuinigingen.
Bedragen zijn exclusief BTW4.
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Exclusief: Free-tv, onbeperkt aantal runs
VOD, exclusief via NPO voor drie jaar.
Repartitie NPO Plus gelden voor de betreffende films zullen, na aftrek
van een nader bij de uitwerking overeen te komen redelijke
handlingsfee, door de omroep voor 100% aan producent worden
uitgekeerd o.b.v. kijkminuten.
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Ambitie in bezoekers
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Uitgangspunt over de inhoudelijke betrokkenheid van de omroepen is hetgeen hieromtrent is neergelegd in de
Raamovereenkomst NPO en NVS uit 2011 en de bijbehorende sjabloon overeenkomst
2. Alle vormen van vod anders dan huur/koop (t-vod,EST, dto) waaronder catch up, a-vod, f-vod en s-vod
3
Conform de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3 van de Raamovereenkomst NPO NVS 2011.
4

Indien onvoorzien blijkt dat de bedragen niet via CoBO exclusief btw uit kunnen worden gekeerd (en er geen
compensatie kan worden verstrekt vanuit OCW voor BTW), dan treden Partijen opnieuw in overleg.
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