
De omroepen en de afdeling Traffic, Continuïteit en Eindregie (TCE) van de Publieke Omroep 
hebben regels verplicht gesteld voor de aanlevering van uitzendbanden en uitzendgegevens. 
De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Service Level Agreement (S.L.A) en 
is  bindend voor alle televisie-uitzendingen binnen de Publieke Omroep.  Iedere eigen of 
coproductie, dus ook een eindexamenproductie van de NFTA, dient conform de S.L.A. 
opgeleverd te worden. Omroepen en NFTA dienen de S.L.A. strikt na te leven. Eventuele 
boetes, die de omroep opgelegd krijgt omdat de NFTA in gebreke is gebleven worden 
doorberekend aan de NFTA.
 

* Deze bijlage is een samenvatting van de Service Level Agreement. De S.L.A. is opvraagbaar bij de 
omroep. 

Aanlevering door NFTA

1. Na goedkeuring door de omroep dient de voor uitzending gereed zijnde productie,  
inclusief leader, eventuele scrolltekst, ondertiteling, credits, logo’s etc., in één digitaal 
bestand (MFX:HDCam422 1080i50/8Ch 24bit 48Khz WAV/Timecode track) ten name van 
de omroep aangeleverd te worden.

*TCE  levert geen extra diensten zoals het instarten van live titels of los bandmateriaal tenzij 
daarover tijdig afspraken zijn gemaakt. Indien TCE al een dergelijke uitzondering maakt dan levert zij 
diensten tegen  een meerprijs. De meerprijs is voor rekening van de NFTA indien deze de uitzending 
niet goed aanlevert. 

2. De uitzendkopie dient uiterlijk op de in het contract vastgestelde opleverdatum bij de 
omroep, of op de door de omroep aangegeven locatie, aanwezig te zijn. Het bestand dient 
via ftp (file transfer protocol) overhandigd te worden aan de (productionele) 
contactpersoon bij de omroep. Indien de opleverdatum nauw aansluit op de uitzending dan 
dient de uitzendkopie uiterlijk vijf werkdagen voor uitzending bij de omroep aanwezig te 
zijn.

3. De vereiste uitzendgegevens inclusief een voorstel wat betreft NICAM-codering worden 
vermeld op een uitzendformulier. Het uitzendformulier is digitaal opvraagbaar via de 
productionele contactpersoon of dient in samenspraak met de omroep samengesteld te 
worden. Het uitzendformulier dient, volledig ingevuld, te worden aangeleverd bij de 
omroep zodat verdere verwerking en controle kan plaatsvinden. Oplevering vindt plaats op 
de contractueel vastgelegde opleverdatum tezamen met de uitzendkopie. Indien de 
opleverdatum nauw aansluit op de uitzending dan dienen de uitzendgegevens uiterlijk vijf 
werkdagen voor uitzending bij de omroep ingeleverd te worden.

4. Muziekgebruik, beeldrechten en overig auteursrechtelijk bezwaard materiaal dient samen 
met de overige uitzendgegevens, maar uiterlijk vijf werkdagen voor uitzending volledig te 
worden gerapporteerd aan de omroep. Onvolledige en/of late opgave wordt niet 
geaccepteerd. Boetes van Buma Stemra, Sena, Beeldrecht of enige andere 
auteursrechtelijke organisatie wordt doorberekend indien de NFTA in gebreke is gebleven. 

In het music-cue sheet dienen onder andere de volgende BUMA/Stemra- en SENA-
gegevens te zijn opgenomen: de gegevens waardoor de betreffende fonogrammen kunnen 
worden geïdentificeerd, dat wil zeggen onder andere de titel van de CD-track, CD-
registratienummer en de namen van de componist, tekstschrijver en alle uitvoerenden met 
daarbij vermeld de tijdsduur. 



Technische & productionele eisen

Bestanden uitzending, fondsen en teletekst

Uitzendkopie (MFX:HDCam422 1080i50/8Ch 24bit 48Khz WAV/Timecode track) ten behoeve 
van de omroep
Een DVD 

Uitzendkopienorm

MXF OP1a: SMPTE 377, 378 en 379
Het helderheidsignaal, gemeten volgens de PAL-norm, mag niet onder 'zwart' (0 V) en niet 
boven 100% (700mV piek) komen. Het chroma-aandeel in het composietsignaal mag 
eveneens niet boven de 100% komen.
Tijdcode volgens EBU Rec 122, met als belangrijkste randvoorwaarde dat de tijdcode van het 
AV materiaal wordt gedefinieerd door de Timecode Track in de Material Package van de MXF-
file. 
XDCAM HD422 (SMPTE 381, SMPTE 382, XDCAM_MXF_HD422_v080)

Uitzendnorm & beeldformaat

Uitzendnorm: HD 1080i50 Beeldformaat: 16:9  
Beelden per seconden: 25 frames per seconde.

Audionorm

Mono registratie: de eindmix dient in fase op Audio 1 en Audio 2 te staan (A1=A2)
Stereo registratie: Audio 1= linker kanaal, Audio 2= rechter kanaal, stereo beeld in fase.
Audioniveaus: Integrated Loudness: -23 LUFS (officieel + of - 1, maar bij ons + of - 0,5)
Max True Peak: 01 dBTP (was -3dB vanwege emphasis op analoge uitzendlijn)
LRA: richtlijn (geen eis) max 20. 

Andere audiosporen dan A1 en A2 worden niet uitgezonden.

Time Codes

De uitzendkopie is voorzien van ononderbroken, oplopende Timecode signalen volgens EBU 
normen.

TC: 00:01:55:00 - 00:01:57:00 : Voorloop met zwart en stilte met cirkel en programma   
  identificatie.

TC: 00:01:57:00 - 00:02:00:00 : Beeld op 'zwart' en stilte. 
TC: 00:02:00:00 : De start van het programma. 

Na afloop van het programma dient er 5 seconden zwart en stilte te volgen.

Ondertiteling



Ondertitels dienen los van de uitzendkopie te worden aangeleverd in zg. .890 formaat. De 
tijdcode van de ondertitels dient overeen te komen met die van de uitzendkopie

Begintitels, naamtitels, aftiteling & logo’s

De eventuele leader van het programma cq. de programmareeks.
Naamtitels van personen, plaatsen e.d. mogen niet in de linker of rechter bovenhoek geplaatst 
worden aangezien daar het omroeplogo en de verwijzingen van het net geplaatst worden. 
Begintitels en aftiteling dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de omroep en te 
voldoen aan de contractuele afspraken. 
De begintitels en aftiteling dienen over actief beeld (dus niet zwart) geplaatst te worden.
De aftiteling van de televisieversie mag formeel maximaal 30 seconden duren.
Binnen de Mediawet en Publieke Omroep gelden strenge richtlijnen omtrent reclame, 
sponsoring en vermeldingen op de aftiteling. Zaken zoals (maar niet uitsluitend beperkt tot) 
sponsoring, product placement en vermelding van bedrijven zijn niet toegestaan. Bij twijfel 
dient overlegd te worden met de omroep.
Zoals contractueel vastgelegd zal de omroep als coproducent op correcte wijze vermeld 
worden. 
De aftiteling dient te eindigen met het copyrightteken. Naast het copyrightteken staat het logo 
van de NFTA (niet bewegend) met daarnaast het logo van de omroep. Het copyrightteken met 
de bijbehorende logo’s dienen 3 seconden in beeld te blijven. 

Goedkeuring

Mocht de uitzendkopie niet voldoen aan bovenstaande technische of inhoudelijke eisen dan zal 
de

uitzendkopie afgekeurd worden.
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