RICHTLIJN WOB VERZOEKEN
Via nieuwsbrieven, persberichten en beleidsactualiteiten deelt het Fonds de meest actuele
informatie. In onze jaarverslagen, de financiële jaarrekeningen, beleidsplannen en de jaarlijkse Film
Facts & Figures vind je gedetailleerde achtergrondinformatie en via de website delen we tal van
onderzoeksrapporten, publiceren we de toegewezen bijdragen en wordt zoveel mogelijk informatie
die relevant is voor aanvragers en geïnteresseerden ontsloten.
Met informatie rond concrete aanvragen gaat het Fonds zorgvuldig en vertrouwelijk om. Vanuit die
optiek hebben we een richtlijn opgesteld om een handvat te bieden indien een verzoek tot het delen
van specifieke informatie aan ons wordt voorgelegd:
Algemene lijn: Het Fonds geeft alleen stukken vrij waarin geen bedrijfsgevoelige informatie staat.
Onder bedrijfsgevoelige informatie wordt door het Fonds in ieder geval verstaan:
-

Aangevraagde bijdrage
Gegevens omtrent de inhoud van het filmplan dan wel te verfilmen scenario
Gegevens omtrent de productiekosten en bijzonderheden over de productieopzet en
uitvoering
Gegevens over de financiering en daarmee samenhangende zakelijke afspraken
Gegevens over de betrokken makers en (productie- of beeld-) bepalende crew en castleden
Gegevens met betrekking tot de marketing en promotie, verkoop & exploitatie
Gegevens met betrekking tot de uitbreng en de daarmee samenhangende kosten
Gegevens met betrekking tot de financiële gesteldheid van de productiemaatschappij

Dat houdt in dat het Fonds geen scenario’s, overeenkomsten met makers (regisseur, scenarist enz.),
productiebegrotingen, financieringsplannen, verkoop & exploitatieplannen, uitbrengplannen,
financieringstoezeggingen, jaarrekeningen en daarmee samenhangende marktgevoelige of
financieel-zakelijke belangen openbaar maakt.
De bovengenoemde stukken worden niet openbaar gemaakt, en waar mogelijk, worden in de
aanvraag bovengenoemde gegevens weggelakt. Een aanvraag kan dus gedeeltelijk openbaar worden
gemaakt.
Brieven van het Fonds (zoals ontvangstbevestiging aanvraag, brief aanvraag (on) volledig, Brief
aanvraag in behandeling + eventuele vragen, brief reactie op beantwoording vragen, beschikking
(verlening/afwijzing), vaststelling, enz. worden openbaar gemaakt met dien verstande dat de
bovengenoemde gegevens in deze brieven worden weggelakt.
(E-mail) correspondentie tussen aanvrager en Fonds wordt niet openbaar gemaakt, tenzij het evident
geen van de bovengenoemde gegevens bevat of daarop betrekking heeft.

