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Voucheridee sympathiel< 
.. 

en nog onrIJp 
REPLIEK PROF DR. C.]. KLOP 

Volgens de voorzitter van de NCRV Kees Klop is het Nederlandse duale bestel 

een crime en verdient het voucher-idee sympathie. Een voucher-beleid biedt 

vergeleken met de reeds be-staande situatie van vraagsturing bij de publieke 

omroep echter niet veel winst. De winst zou vooral moeten liggen in vermin

derde regelgeving en dus minder toezicht en bureaucratie en méér verant

woording aan de voucher-verstrekkende burgers. Maar, zo stelt Klop, controle 

en toezicht op een wettelijk omschreven taakvervulling zullen nodig blijven. 

Dit toezicht zal niet al te moeilijk zijn bij instellingen die vanouds een publie

ke omroepcultuur hebben. Bij de commerciële 'omroepen' die vooral gericht 

zijn op adverteerdersbelangen en koopkrachtige doelgroepen, zal het proble

matisch zijn. Een verdere doordenking van het idee is gewenst. 

Het omroepbeleid is vanwege het door mij betreurde duale karakter een interes

sante casus voor vraagsturing. De commerciële 'omroep' is op het marktbeginsel 

gebaseerd en zou dus vraaggestuurd moeten zijn. In werkelijkheid is de pro

grammering van beide RTL's, SBS 6, Net 5 en Yorin adverteerder- en sponsorge

richt. De 'programma's' willen optimale aangrijpingspunten bieden voor marke-

~ ting van bedrijven, staan daarom open voor productinforn1atie en richten zich 

op de doelgroep 'mensen die boodschappen doen' in de leeftijdsklasse tussen de 

30 en de 45 jaar. De 'vraag' die niet aan deze criteria voldoet, wordt niet be

diend. Ik heb er daarom moeite mee om hier van 'omroepen' en 'programma's' 

te spreken, het gaat eigenlijk om bedrijven die uitvergrote advertenties uitzen

den. De Nederlandse commerciële omroep verschilt sterk van de Amerikaanse 

die een veel sterkere civiele inslag heeft. Wil men onze voormalige piraten en 

snelle zakenlieden toch 'omroep' noemen, en dus verplicht laten doorgeven door 

kabelbedrijven, dan komen zij zeker in aanmerking voor een beleid dat op vraag

sturing mikt. Wil of durft men dat niet, dan zou men deze bedrijven als betaal

televisie achter de decoder moeten plaatsen. 

De publieke omroep is gebaseerd op het verenigingsbeginsel. Hoewel zij een pa

ternalistisch imago heeft, is zij in wezen vraaggestuurd, omdat zendtijd wordt 

toegewezen aan die omroepverenigingen die tenminste 300.000 leden hebben. 

Dit wordt nog versterkt doordat het bestel open staat voor nieuwe toetreders, ter

wijl zij die onder de grens zakken moeten verdwijnen. De overheid stelt welis

waar een aantal eisen maar zij bepaalt niet wie in aanmerking komen voor een 

zendmachtiging. Dat doen de leden, aan wie de omroepen ook verantwoording 
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afleggen over hun beleid. De overheid schept slechts gelijke kansen voor elke 

stroming die een zendmachtiging begeert en beschermt aldus de pluriformiteit. 

Wel bepaalt de overheid dat het om een stroming moet gaan en niet om elke wil· 

lekeurige groep die een 'vraag' vertegenwoordigt. Ook dat zou als een paternalis· 

me kunnen worden opgevat dat door vraagsturing zou kunnen worden doorbro

ken. Klink zinspeelt daarop in zijn tekst, als hij stelt dat vervanging van recht

streekse bekostiging door vouchers ertoe leidt dat niet de overheid, maar de bur

gers bepalen welke instanties voor bekostiging in aanmerking komen. Hij voegt 

daar nog aan toe dat als het budget ook betaald mag worden aan commerciële 

aanbieders, de discussie over marktverstoring verdwijnt. 

De winst zou moeten liggen in verminderde regelgeving en dus minder toezicht 

en bureaucratie en méér verantwoording aan de voucher-verstrekkende burgers. 

Geheel verdwijnen zullen regelgeving en toezicht niet. De overheid laat burgers 

immers vouchers verstrekken ten behoeve van een taakvervulling die in het alge

meen belang wordt geacht. En de vouchers worden uit de belastingmiddelen be

taald. Er zal dus een omschrijving van die taak in de wet blijven bestaan en op 

de naleving van deze wettelijke taakomschrijving zal moeten worden toegezien. 

Ik neem niet aan dat de overheid dat aan de burgers kan overlaten. Klink is hier

over niet geheel duidelijk. Deze omschrijving zal vermoedelijk tenminste (a) zo

iets als het volledige programmavoorschrift omvatten (bij Klink: cultuur), (b) be

palen dat programma's integer moeten zijn en dus niet dienstbaar aan het ma

ken van winst of aan overheidspropaganda en (c) op het bedienen van de volledi

ge bevolking. Dit toezicht zal niet al te moeilijk zijn bij instellingen die vanouds 

een publieke omroepcultuur hebben, maar wordt problematisch bij de commer· 

ciële 'omroepen' die vooral gericht zijn op adverteerdersbelangen en koopkrach

tige doelgroepen. Daarin verschillen zij helaas teveel van de dagbladuitgevers. 

Het Nederlandse duale bestel is een crime en dus is het voucher-idee sympathiek. 

Een voucher-beleid biedt vergeleken met de reeds bestaande situatie van vraagstu· 

ring bij de publieke omroep echter niet veel winst. Het vergt voorts een enorme 

omslag bij en noodzaak tot controle van commerciële instellingen. Mijn advies: 

zeker nog verder doordenken dit idee. 

Prof dr. CJ. Klop is voorzitter van de NCRV 




