
 
 
 
 
 
Aan de leden van de Tweede Kamer 
 
Oproep t.b.v. verankering functie, taken, onafhankelijke werkwijze en budget (€16,6 mio) van het 
NPO-fonds  
 
Amsterdam, 24 november 2021  
 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Maandag 29 november aanstaande bespreekt u in het Wetgevingsoverleg de mediabegroting. Wij 
vragen daarbij uw aandacht voor het belang van de specifieke rol van het NPO-fonds. Wij roepen 
uw Kamer op de functie, taken en onafhankelijke werkwijze van het NPO-fonds, inclusief het 
bijbehorend budget van €16,6 miljoen – in samenhang - blijvend (zo nodig wettelijk) te 
verankeren. Daarbij attenderen we u op onder meer de Motie Verhoeven van 17 oktober 2013 en 
de speech van de NPO bestuursvoorzitter op 1 oktober 2015. Ook vragen we u een vinger aan de 
pols te houden ten aanzien van de wijze waarop het integraal programmeren en het genrebeleid 
door de NPO worden uitgewerkt en geïmplementeerd, opdat de Governance goed wordt ingericht. 
Graag lichten wij ons verzoek hieronder toe.  
 
Het getuigde van inzicht in de audiovisuele sector én van bewustzijn van de rol van 
stimuleringsfondsen dat NPO bestuursvoorzitter Shula Rijxman in 2012 naar voren stapte om die 
rol op te pakken toen er werd aangekondigd dat het Mediafonds1 met ingang van 2017 zou worden 
wegbezuinigd. De overdracht van taken kreeg, in nauwe afstemming met de sector, zijn beslag 
met de start van het NPO-fonds in datzelfde jaar. De NPO oormerkte structureel € 16,6 miljoen en 
doelstellingen en werkwijze van het Mediafonds werden grotendeels overgenomen. Belangrijke 
wijziging was dat het NPO-fonds niet in een aparte stichting werd ondergebracht maar werd 
ingebed in de NPO. Daarbij werd vastgelegd dat de Raad van Bestuur de adviezen van 
roulerende, onafhankelijke commissies van het NPO-fonds bindend overneemt en omzet in een 
besluit. Zodoende bleef - los van andere belangen als kijkcijfers en omroeppolitiek - de cruciale 
ruimte bestaan voor het stimuleren van talent en kwalitatief hoogwaardige audio-, drama-, 
documentaire- en innovatieve mediaproducties.  
 
In navolging van het Mediafonds heeft het NPO-fonds in krap vijf jaar tijd zijn stempel gezet door 
talloze makers en producties2  een kans te geven, die niet alleen in eigen land door het publiek 
worden omarmd maar vaak ook hun weg vinden over de grenzen. Dankzij heldere kaders, korte 
lijnen met de sector, en een systematiek gericht op kwaliteitsbevordering, reflectie, en ruimte voor 
nieuw en divers talent weet het NPO-fonds regeldruk en overhead tot een minimum te beperken. 
Het vertrouwen in een zorgvuldige en deskundige beoordeling van aanvragen is groot, dankzij de 
werkwijze met adviescommissies van onafhankelijke makers. De doorlooptijd van zes weken van 
aanvraag tot gemotiveerd besluit is, ook in vergelijking met andere fondsen, kort.  
 
Het belang van de rol die fondsen spelen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De 
impact van de verschuivingen in het medialandschap en kijkgedrag is groot. Daardoor ligt wat te 
zien is en gemaakt wordt steeds meer in een beperkt aantal handen. Grote internationaal 
opererende streamers domineren de markt. Voor lokale film- en tv-industrieën is het steeds lastiger 

 
 
1 Het Mediafonds (voorheen Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties) was als onafhankelijk 
stimuleringsfonds actief van1988 tot aan de opheffing in 2017.  
2 Een impressie van de gerealiseerde producties vindt u hier: https://npo-fonds.nl/nieuws/npo-fonds-viert-jubileum-
vijf-jaar-kwaliteit-en-ontwikkeling 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33664-24.html
http://www-assets.npo.nl/uploads/media_item/media_item/113/12/Speech_Shula_Rijxman_NFF_1_okt_2015-1443707847.pdf
https://npo-fonds.nl/nieuws/npo-fonds-viert-jubileum-vijf-jaar-kwaliteit-en-ontwikkeling
https://npo-fonds.nl/nieuws/npo-fonds-viert-jubileum-vijf-jaar-kwaliteit-en-ontwikkeling


om zichtbaar te zijn, marktinvesteringen te verwerven en onderscheidende kwaliteit te blijven 
leveren. De pluriformiteit, kwaliteit en zichtbaarheid van culturele audiovisuele producties van eigen 
bodem staat daardoor onder toenemende druk. Tegelijkertijd wordt de machtsongelijkheid tussen 
enerzijds ons als zelfstandig werkzame professionals en onafhankelijke bedrijven in de 
productiesector, en anderzijds de aanbieders steeds groter. Fondsen zijn in deze dynamiek een 
onmisbare schakel voor het bieden van het benodigde tegenwicht. Deze creëren de voorwaarden 
om talentontwikkeling en experiment mogelijk te maken én stimuleren kwaliteit, zeggingskracht én 
oorspronkelijkheid. Ze bieden ons als makers de mogelijkheid te focussen op ons talent en onze 
creativiteit. Het is een plek waar ruimte is voor inspirerende, urgente en diverse perspectieven 
vanuit de wereld om ons heen. Bijdragen van fondsen leggen voor producties bovendien de 
noodzakelijke financiële basis die de hefboom vormt om (internationaal) kapitaal aan te trekken. 
 
De NPO staat aan de vooravond van een nieuwe concessiebeleidsplanperiode en gaat de stap 
zetten naar integraal programmeren en genrebeleid. De uitwerking en implementatie moeten nog 
vorm krijgen. Daarop vooruitlopend heeft de NPO het voornemen kenbaar gemaakt de 
onafhankelijke status van het NPO-fonds te willen beëindigen en in te bedden in de NPO-
organisatie. In opdracht van de NPO loopt er een verkenning waar een en ander in samenhang 
wordt bekeken. De vele brieven en berichten in de media, en talloze speeches tijdens IDFA, laten 
zien hoe groot de ongerustheid in onze sector is over dit voornemen. Onrust die wordt vergroot 
doordat het fondsenlandschap voor audiovisuele producties in Nederland ten opzichte van andere 
landen nu al uiterst schraal is bedeeld. Ook staat dat haaks op het langjarige committment dat de 
NPO in aanloop naar en bij aanvang van het NPO-fonds heeft afgegeven. Bovendien ontbreekt elk 
perspectief op een alternatief.   
 
Na vijf jaar NPO-fonds zijn zowel het fonds, de NPO, de publieke omroepen, als de sector veel 
ervaringen rijker. Dat is uiteraard een goed moment om het functioneren en de resultaten van het 
fonds te evalueren en te kijken wat er nog beter kan. Zo snappen wij dat het al dan niet toekennen 
van een bijdrage via het NPO-fonds soms als obstakel wordt ervaren als dat niet altijd 
overeenkomt met de keuze van een genre/netmanager. We moedigen mede daarom onderzoek 
aan om te zien of het NPO-fonds toch niet beter in een aparte stichting kan worden ondergebracht.  
 
Natuurlijk begrijpen wij dat het tijd vergt om de NPO-organisatie te reorganiseren en de 
Governance opnieuw in te richten. Echter, het loslaten van de neutrale positie van het fonds zou 
grote invloed hebben op onze dagelijkse praktijk én op de verhalen die het publiek verdient op het 
hoogst haalbare kwaliteitsniveau en vanuit een breed palet aan perspectieven. De tijd en ruimte 
die het NPO-fonds faciliteert, los van allerhande omroepbelangen, is in onze ogen cruciaal. 
Daarom herhalen wij onze oproep aan uw Kamer waarmee wij deze brief begonnen en vragen uw 
aandacht om de functie, taken, onafhankelijke werkwijze van het NPO-fonds en het bijbehorende 
budget van € 16,6 miljoen blijvend (zo nodig wettelijk) te verankeren. 
 
Vanzelfsprekend zijn wij graag beschikbaar voor nadere toelichting. 
 
Hartelijke groet, 
Mede namens vak- en brancheverenigingen in de Nederlandse audiovisuele productiesector, 
 
Het bestuur van de Dutch Academy For Film, 
 
Bobby Boermans, Barbara Bredero, Jacob Derwig, Guido van Gennep, Christine Houbiers, Florian 
Legters, Ashar Medina, Floor Onrust, Nazmiye Oral, Shamira Raphaëla, Monique van Schendelen, 
Tünde Vollenbroek 
 
Dutch Academy For Film verenigt ruim 540 filmmakers vanuit alle disciplines die hun sporen voor 
of achter de camera hebben verdiend, met als doel de kwaliteit van de Nederlandse film en 
Nederlandse filmsector verbeteren. Zij doet dit onder meer door het overleg binnen de sector te 
structureren en talent te belonen middels het stemmen voor de Gouden Kalveren. Leden zetten 
zich belangeloos in voor de audiovisuele industrie door hun kennis en expertise te delen. 
 



Deze brief wordt medeondertekend namens vak- en brancheverenigingen in de Nederlandse 
audiovisuele productiesector. Gezamenlijk representeren zij ruim 3500 filmmakers, onder meer 
bestaande uit acteurs, regisseurs, scenaristen, editors, cameramensen, producenten, 
componisten, kostuumontwerpers, casting directors, talent agents, sound designers, visual effects 
artiesten, geluidsmensen, make-up artiesten en production designers. 
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