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Geachte 

Op 2 december 2022 heeft u na contact met een woordvoerder hierover per e-
mail een Woo-verzoek ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. In uw verzoek vraagt u om diverse type documenten met betrekking 
tot 'aankoop tv-rechten NOS van WK voetbal 2018 en 2022'. Uw verzoek betreft 
de periode van 1 januari 2010 tot 30 november 2022. De uiterlijke beslisdatum 
van uw verzoek is 30 december 2022. 

Wettelijk kader 

Ik begrijp uw verzoek als bedoeld als een verzoek op basis van artikel 4.1 van de 
Wet open overheid (hierna: Woo). 

Besluit 

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen documenten over de door 
u gevraagde aangelegenheid aanwezig bij het ministerie. 

Toelichting 

Het ministerie beslist en financiert niet op het niveau van individuele 
programmatische keuzes, zoals de aankoop van de tv-rechten van het WK 
voetbal. Wel wil ik u hierover graag de volgende informatie meegeven: 

In het algemeen is het zo dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bij het 
ministerie een begroting indient waarin wordt aangegeven welke middelen er 
nodig worden geacht voor de uitvoering van hun publieke taakopdracht en welke 
bekostiging de NPO daarvoor van het ministerie vraagt. De door de NPO 
geraamde kosten voor het verwerven van rechten en uitzenden van grote 
(sport)evenementen, zoals het WK voetbal maar bijvoorbeeld ook de Olympische 
Spelen, maken onderdeel uit van deze begroting (daar staan dit soort grote 
evenementen op genoteerd als ‘superevenementen'). Het ministerie neemt op 
basis van deze begroting en het advies van het Commissariaat voor de Media een 
besluit over de voorgenomen bijdrage. Dit ziet dus niet specifiek op tv-rechten 
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Bezwaar 
Als u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www.bezwaarschriftenocw.nl. 
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voor het WK voetbal. De voorgenomen bijdrage aan de NPO wordt vervolgens 
door het ministerie opgenomen in de jaarlijkse mediabegroting die in de vorm van 
de Mediabegrotingsbrief naar de Tweede Kamer gaat, waarna hierover wordt 
gedebatteerd en gestemd (en daarna hetzelfde in de Eerste Kamer). Na afronding 
van het mediabegrotingsdebat gaat het budget naar de NPO (zonder dat het 
specifiek geoormerkt is), die de middelen verdeelt over de omroepen. De precieze 
uitvoering van de voornemens uit de begroting behoort tot de programmatische 
vrijheid en onafhankelijkheid van de NPO en de omroepen zoals de NOS. 

De mediabegrotingen zijn toegankelijk via de websites van de Kamers en 
eventuele stukken van de NPO die in dit kader relevant kunnen worden geacht, 
zoals de begroting, zijn hier te vinden: https://over.npo.nliorganisatie/openbare-
documenten. De Woo-contactpersoon van de NPO-organisatie is te bereiken via 
woo@npo.nl. 

Deze brief wordt op www.rijksoverheid.nl  gepubliceerd. 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 

Alfred Roos 
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