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Geachte mevrouw
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9 september 2015
Ons kenmerk
uit-21394
Onderwerp
besluit Wob-verzoek
Koningslied
Behandeld door

Op 4 augustus jl. heeft u per e-mail verzocht om documenten op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). U heeft verzocht afschriften van de volgende stukken toe
te zenden:
-

de begroting van het Koningslied

-

de agenda’s van de bijeenkomsten over het Koningslied

-

de notulen van de bijeenkomsten over het Koningslied

-

de bonnen voor uitgaven die gemaakt zijn met betrekking tot het Koningslied

En alle overige stukken die betrekking hebben op de totstandkoming van het Koningslied.
E-mail

Op 5 augustus hebben wij de ontvangst van uw Wob-verzoek aan u bevestigd en op 24
augustus hebben wij u bericht dat wij de beslistermijn met 12 dagen hebben opgeschort op
grond van artikel 6 derde lid van de Wob.

Telefoonnummer

De NPO wordt, voor de toepassing van de Wob, volgens het Besluit bestuursorganen WNo
en Wob, als bestuursorgaan aangemerkt voor documenten betreffende zendtijdindeling en
programmacoördinatie. Bij de activiteiten rondom het Koningslied spelen
programmacoördinatie en zendtijdindeling een rol. In het kader van uw Wob-verzoek
verstrekken wij u derhalve een afschrift van die documenten die betrekking hebben op
programmacoördinatie en zendtijdindeling ten aanzien van het Koningslied. Dat zijn de
volgende documenten:

Bijlagen
Kopie aan
-

1.

Omschrijving initiatieven NCI
a. E-mail ministerie Algemene Zaken d.d. 25 februari 2013
b. Document initiatieven NCI

2.

Nadere uitwerking Koningslied plan van NCI

3.

Nadere uitwerking Koningsliedplan van NPO
a. E-mail met Projectplan d.d. 6 maart 2013
b. E-mail akkoord projectplan d.d. 7 maart 2013
c. Projectplan d.d. 12 maart 2013
d. E-mail akkoord offerte d.d. 14 maart 2013

4.

Besluit inzake samenwerking NCI

5.

Bemiddelingsovereenkomst NPO-NCI

6.

Schema inhuldiging 2013

7.

Overeenkomst met NTR over televisieregistratie evenement koningslied in Ahoy’

Pagina

d.d. 12 april 2013

2

Aan verschillende belanghebbenden, te weten het Ministerie van Algemene Zaken als
verantwoordelijk departement en archiefbewaarder voor het inmiddels opgeheven NCI en de
NTR, is verzocht om een zienswijze op het openbaar maken van de hiervoor genoemde
documenten.
Datum
9 september 2015
Ons kenmerk
uit-21394

In alle beschreven documenten zijn de namen van medewerkers verwijderd op grond van
artikel 10 tweede lid sub e Wob (gemarkeerd A). Het openbaar maken van deze gegevens
heeft geen zelfstandig toegevoegde waarde aan het openbaar maken van documenten op
grond van dit Wob-verzoek. De namen van (formeel) vertegenwoordigers van de partijen die
betrokken zijn bij de documenten zijn niet verwijderd.
In de document 7 zijn de bedragen verwijderd op grond van artikel 10 eerste lid sub c en
artikel 10 tweede lid sub b Wob (gemarkeerd B). Dit betreft inzage in productiekosten
hetgeen door de betreffende omroep en de NPO als bedrijfsgevoelige informatie wordt
aangemerkt.
In document 2 op pagina 2 is, naar aanleiding van de zienswijze van het ministerie van
Algemene Zaken, een passage verwijderd op grond van artikel 11 eerste lid Wob nu deze
beleidsvoornemens betreffen die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd en hier sprake is van
persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad (gemarkeerd C). In
document 3d is een passage verwijderd die betrekking heeft op intern beraad van de NPO.
In document 1b en 5 zijn, naar aanleiding van de zienswijze van het ministerie van
Algemene Zaken, verschillende passages weggelakt nu deze geen betrekking hebben op
het onderwerp van uw Wobverzoek (gemarkeerd D). Ook in de documenten 3d en 4 zijn om
deze reden een aantal passages verwijderd.
In document 3c zijn de bedragen uit de begroting verwijderd, nu dit het uitvoeren van de
feitelijke productie en organisatie van het Koningslied betreft en daarbij wordt door de NPO
geen publiekrechtelijk gezag uitgeoefend (gemarkeerd E).
Bij het uitvoeren van de feitelijke productie en organisatie van het Koningslied wordt door de
NPO geen publiekrechtelijk gezag uitgeoefend en vallen de werkzaamheden van de NPO
niet onder de reikwijdte van de Wob nu geen sprake is van programmacoördinatie of
zendtijdindeling. Voor zover uw Wob-verzoek betrekking heeft op deze werkzaamheden zal
de NPO hierover geen documenten verstrekken.
Met vriendelijke groet,

Henk Hagoort en Shula Rijxman
Raad van Bestuur
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met
, etc. Het lied bouwt zich op die
manier op. In de maand april, vanaf de start van de actie, staat Radio 2 geheel in het teken
van de inhuldiging en het officiële Koningslied. Radio 2 en De Wereld Draait Door creëren
met een weekbereik van 2,5 miljoen luisteraars en een dagbereik van ruim 1 miljoen kijkers
op deze manier in april een impact die vergelijkbaar is met de Top 2000 in december.
De uiteindelijke compositie en tekst wordt ingezongen door een groot aantal bekende
artiesten uit het gehele Koninkrijk. Er wordt ook een videoclip opgenomen waarbij beelden
van de artiesten worden gecombineerd met een diversiteit aan beelden van mensen in
verschillende typisch Nederlandse settings. Deze beelden worden mede verzameld op basis
van oproepen richting het publiek.
In de week voorafgaand aan de inhuldiging beleeft het officiële Koningslied zijn première en
wordt dit uitgebreid gepromoot via alle media-uitingen (radio, tv, internet, sociale media,
print). Airplay op Radio 2 en de andere (publieke) radiozenders, gecombineerd met de
aandacht in De Wereld Draait Door, moeten er voor zorgen dat het lied hoog in de
hitparades eindigt.
In de week voorafgaand aan de actie wordt via de sociale media een virale campagne
gestart rond het “Wij”-teken. Dit teken kan met de hand worden gemaakt door drie vingers
(wijs-, middel-, en ringvinger) op te steken, waarmee uiting wordt gegeven aan het wij-gevoel
en dus de saamhorigheid van alle Nederlanders. Daarnaast kan deze “W” ook staan voor
Willem-Alexander, als toekomstige Koning, waarmee ook de verbondenheid met het
Koningshuis wordt gesymboliseerd. Dit teken speelt ook in de latere visuele uitingen rond het
lied, zoals de uitvoering en de clip, een creatieve rol.
Op de dag van de inhuldiging wordt een groot evenement georganiseerd in dit kader, bij
voorkeur in Ahoy, met als hoofdbestanddeel een grootscheepse sing-a-long naar Brits
voorbeeld. Alle deelnemers, waaronder koren uit het hele land, zingen en dansen op de
muziek van een topkwaliteit live band met speciaal geselecteerd repertoire dat verband
houdt met de inhuldiging. Het hoogtepunt is het moment waarop het Koningslied live zal
worden uitgevoerd en worden meegezongen door het publiek. Gedachte is hierbij dat de
(toekomstige) Koning en Koningin worden toegezongen door hen via een videoverbinding
getuige te laten zijn van dit moment. Het volk overhandigt hiermee zijn droom voor
Nederland aan het Koninklijk paar. Dit moment wordt live uitgezonden op (publieke) radio en
televisie, waarbij de beelden eveneens dienen voor schermen op andere locaties. Hierdoor is
het lied, dat inmiddels bij velen bekend is, door iedereen in het hele land mee te zingen.

12 maart 2013
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PLANNING
maart

3
6
7
8

- week 10 - eerste inventarisatie bij mogelijke betrokkenen
- team vastgesteld
- projectplan opgesteld
- go/no-go project
- componisten en tekstdichters benaderd

- week 11 11 - begroting opgesteld
12 - definitief projectplan opgesteld
- programmamakers gebriefd
- gezamenlijk persbericht NPO en Comité
14 - locatie evenement vastgesteld
- opdracht bouw site en apps verstrekt
- opdracht voor producer videoclip verstrekt
- week 12 20 - sessie componisten en tekstdichters voor lied
- invulling Radio 2 en DWDD geïnventariseerd
- Koningslied-logo ontworpen
- globale opzet evenement in kaart gebracht
- live coverage tijdens inhuldiging vastgesteld
- week 13 25 - start virale “W”-campagne via social media
27 - compositie en refrein lied voltooid
- beta-versies site en app gereed
- line-up evenement vastgesteld

12 maart 2013

april
- week 14 2 - start van de publieksactie via Radio 2
- de hele week aandacht voor de actie op Radio 2
- kickoff op Radio 2 en uitzending DWDD
- site staat online, apps in de stores
- publiek voor evenement benaderd
- week 15 8 - de hele week aandacht voor de actie op Radio 2
10 - publieksfoto’s “W”-campagne geselecteerd
12 - slot van de publieksactie
- opnames voor lied voltooid
- week 16 15 - vijf dagen items in DWDD (onder voorbehoud)
17 - videoclip gereed
- lied geproduceerd en afgemixt
- alle plaatsen voor het evenement volgeboekt
- week 17 22 - release van het lied en première van de clip
- airplay op de radiozenders
- aandacht voor première in DWDD
- uitingen in externe media rond het lied
- week 18 29 - generale repetitie evenement
- verbinding met Amsterdam getest
30 - evenement en uitzending
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PROGRAMMERING TROONWISSELING
NET

DAG

OMPROGRAMMA
ROEP

TIJDVAK

wo 17

NOS

Interview WA & M + nabeschouwing

zo 28

NOS

Biografie Beatrix

ma 29

NOS

Live programma met vooruitblik volgende dag

di 30

NOS

Live-uitzending officiële festiviteiten
(abdicatie/balkonscene/inhuldiging/receptie)

hele dag af en toe journaal/Ster

di 30

NOS

Kroningslied / Live-uitzendding boottocht IJ A'dam

20.00 Journaal op N2 / Een Vandaag vervalt

di 30

NOS

Avondprogramma met o.a. portret WA & M en samenvatting dag

di 30

NOS

Museumpleinconcert (André Rieu, André van Duin e.a.)

wo 1

NOS

Herhaling Musuempleinconcert

wo 1

NOS

Reportage feest Ahoy 30 aprl

vanaf 16.00

wo 1

NOS

Samenvatting 30 april

19.00-19.52

zo 21
ma 29

TROS

do 25

TROS

Lingo special

NCRV

18.15-19.25

aansluitend aan Een Vandaag om 19.30 uur

19.30-19.55

19.30-20.15

Speelfilm Majesteit

23.10-00.50

ma 29

NTR

Koninginnedagconcert

di 30

NOS

Officiële delen vd dag voor Doven en Slechthorenden extra toegankelijk
gemaakt met gebarentolk

di 30

NCRV

Man bijt hond: Kroningsdagspecial

di 30

MAX

Tijd van MAX: live vanaf Soestdijk

do 25 t/m vr 17 mei

VARA

do 26
vr 26

17.35-18.20

KRO

KvW

over kosten Koningsdag/kroning

20.30-21.00

NOS

Koningsspelen, incl. interview WA

Extra Jeugdjournaal Live (hh in de avond op N1)

vr 26

NOS

Jeugdjournaal special over Koningsspelen

Spangas vervalt eventueel

ma 22/zo 28

NOS

Jeugdjournaal in het teken van Oranje (5' langer)

5 langer

18.40-18.55

ma 29/di 30

NOS

Jeugdjournaal specials (lengte 25')

lengte 25'

18.30-18.55

met o.m. Koningslied, Beatrix Bedanklied, etc.

08.10-08.45

Klokhuis in het teken van Oranje

28 en 30 mei, 6, 12, 14, 19 en 21 juni: 1 of 2x live overdag en 7x
25'om 19.30

09.00-10.00
18.45-19.10/25

18.25-18.40

08.45-09.00
17.15-18.00

Overig:
Koningslied (initiatief Nationaal Comité): Radio 2 is trekker. Contactpersoon

extra programmering
. Ook aandacht in DWDD

reguliere programmering in het teken van Oranje/toonwisseling

Bomen planten/klokken luiden op 30 april: uitzending NOS, geïntegreerd in dagprogrammering

NOS

Afscheidsfeest Beatrix

zaterdag 14 september: 20.30-22.00 + vooravond

Regionale omroepen: NOS onderhoudt contact (ook voor defintief uitzenden van het Koningslied)

MAX

De koningin en ik

herhaling vanaf 14 maart (19.55-20.25)

Beatrix, Oranje onder vuur

herhaling vanaf 5 april (23.15-24.05)

TK: Cultura: speciale programmering op 27 april onder de noemer 'Kunst van de Koningin' / Meezing spektakel Ahoy 30 april
live en integraal op Best 24

VPRO

wo
1

18.55-19.20

23.10-23.22

Tournee WA & Maxima
langs alle provincies

di
30

10.00-12.00/13.30-16.00

totaal 16 x (vervalt op UCL avonden): uitz. 30/4 nog niet zeker

NOS

ma
29

23.00-00.00
10-12 de abdicatie en 13.30-16 de plechtigheid in de Nieuwe Kerk

Panache (Jan Jaap vd Wal)

programmering voorafgaand aan 15 april en na 30 april

zo
28

21.10-21.55

VARA

Zapplive in het teken van Oranje

za
27

21.30-22.20

za 27

ZaPPsport: battle Koningsspelen

vr
26

22.25-22.55

18.30-19.25

TROS

do
25

20.20-21.30
langer (55')

Blauw Bloed

NCRV

wo
24

vanaf 14.45

EO

di 30

di
23

vanaf circa 00.15

za 27

za 27

ma
22

vanaf circa 21.15-?
na P&W/late NOS journaal, lengte circa 70'

Beatrix Bedankt

Zapp Kids Top 20 special Koningsdag

zo
21

09.00-18.00

EO

NTR

za
20

18.25-circa 21.00

za 27

TROS

vr
19

20.30-21.25

NTR/VPRO Andere Tijden special

za 27

do
18

20.30-22.55 of 21.55

1 tegen honderd

wo 24 t/m vr 26

wo
17

20.30-21.55

AVRO/TROS Koefnoen special

zo 28
zo 21

ook op RTL

Bananasplit special

AVRO/TROS Een Vandaag special

ma 29

Extra:

TOELICHTING

Een groot deel v.d.programmering waaronder de verslaglegging door de NOS is in het buitenland te volgen via BVN
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