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Aanleiding 

Op 14 oktober zijn door het TK-lid Van Strien (VVD) schriftelijke vragen gesteld 

over een persbericht over de voornemens tot intensivering van de samenwerking 

tussen de NPO en VRT.  

Geadviseerd besluit 

Indien u akkoord bent met de antwoorden, wordt u verzocht deze te 

ondertekenen. 

Kernpunten 

In de brief geeft u antwoord op de vragen:  

• U geeft aan dat de NPO u persberichten normaliter kort voor verschijnen 

toe stuurt en dat de samenwerking tussen de NPO en de VRT in uw 

gesprekken met uw Vlaamse collega dhr. Dalle aan bod zijn gekomen. 

• U geeft aan dat de NPO autonomie heeft om invulling te geven aan de 

publieke media-opdracht. 

• U ziet meerwaarde in de samenwerking vanwege de vele overeenkomsten 

in taal en cultuur tussen Vlaanderen en Nederland. 

• U wijst op de wettelijke taken voor de NPO om enerzijds samenwerking 

met buitenlandse omroepinstellingen en daarnaast om zaken te 

behartigen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de publieke 

omroep, waaronder de coördinatie van het verwerven, beheren en 

gebruiken van rechten op programma’s.  

• U benadrukt dat eventuele producties die uit deze samenwerking naar 

voren komen, worden bekostigd uit het programmabudget dat 

beschikbaar is voor de omroepen.  

• U geeft aan dat de samenwerking met de VRT uit gaat van bestaande 

budgetten van de NPO. 

• U zegt toe de Kamer op de hoogte te houden van deze samenwerking en 

ook te informeren over de uitkomsten van uw gesprekken met mijn 

Vlaamse collega dhr. Dalle. 
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Toelichting 

• Idealiter zouden deze Kamervragen voor het WGO Media van maandag 28 

november verstuurd worden. 

• Er is nog geen nieuwe datum voor een werkbezoek van minister Dalle aan 

Hilversum ingepland. Deze was eerder op 6 oktober ingepland maar kon 

vanwege tijdelijke extra werkzaamheden van minister Dalle toen niet 

doorgaan.   

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Geen. 


