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door drs. A.A.J.W. Thijssen 

Drs. A.A..!. W. Thiissen is voorziuer van de NDP, de 
mxanisatie Hill da[{hfaduitgel'ers in Nederland. 

Advertentie-belasting en 
verenigingsvorm zullen N ederlandse 
dagbladpers schaden 

On:r mediabelcid is de laatste jarcn cen reeks van publikaties verschenen. Oat is 
bcg:rijpelijk. want in de politick is hct een hot issue. In dit Iicht beschouwd is het 
vanzelfsprekend dat het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA zich ook in het 
koor heeft gevoegd. met een advies waarvoor drs. C.J. Klop tekent. 

Zijn exercitie is gebundeld in ecn brochu
re. ·inzake de verscheidenheid en de de
mocratisering bij pers en omroep·. Het 
\voord vooraf verleent extra gewicht aan 
dit werkstuk. want verschillende deskun
digen uit het CDA steunden de totstand
koming. Bovendien werden zij geselec
teerd onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur. 
Wie ge·interesseerd is in media-vraag
stukken en daar dagelijks in zijn werk 
mee te maken he eft. leest zo ·n boekje 
aandachtig. Vervolgens wordt er een oor
deel over geveld. Gezien de actualiteit 
van de materie is het wenselijk om zich af 
te vragen, of zo 'n bijdrage cen nuttige rol 
kan spelen bij verwezenlijking van een 
evenwichtig samenhangend mediabeleid 
van de overheid. 

Het antwoord moet jammer genoeg m dit 
geval negatief uitvallen. Daaraan liggen 
verschillende oorzaken ten grondslag. 
Ten eerste: de publikatie van het Weten
schappelijk Instituut gaat voorbij aan de 
praktijk van de pers in Nederland. 
Ten tweede: er is een onjuist beeld gege
ven van pluriformiteit die de dagbladpers 
kenmerkt. 
Ten derde: de particuliere onderne
mingsgewijze produktie van dagbladen 
en haar voordelen blijven onbelicht. 
Als gevolg daarvan zijn aanbevelingen 
geformuleerd, waarbij de plank wordt 
misgeslagen. Het meest spreekt dit uit de 
voorstellen om met een belasting uit ad
vertentie-inkomsten een fonds te stichten 
tot vermeende steun aan de diversiteit 
van de pers. en uit 'het idee' om de 
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verenigingsvorm voor pers-exploitaties 
positief te discrimineren. 

Gepasseerde stations 
In de woelige jaren zestig en zeventig zijn 
deze onderwerpen met kracht naar voren 
gebracht en even fel bestreden. De sa
mensteller van de medianota van het ka
binet, minister mr. drs. L.C. Brinkman 
van WYC. nam er wijselijk afstand van. 
Het vergroot de realiteitszin van zijn op
treden. Niettemin heeft drs. Klop ge
mecnd opnieuw te moeten vertoeven op 
deze gepasseerde stations. Oat is te meer 
telcurstellend. omdat enkele jaren gele
dcn bij ecn discussie over het CD A-rap
port 'Massa- of kassacommunicatie?' op 
de gevaren van de gevolgde redeneringen 
1s gewezen. 
In Nederland kennen wij een publiek
rechtelijk omroepbestel en een dagblad
pers die ondernemingsgewijs is georgani
seerd. De traditie schiep dit beeld en de 
werkelijkheid gebiedt naar mijn mening 
beide componenten met respect te om
ringen. Zij die de omroep een vrij jacht
terrrein willen maken rekenen in ieder 
geval buiten de meerderheid die keer op 
keer in het parlement voor deze opzet te 
vinden is. Aan de andere kant vallen 
geluiden waar te nemen. die erop wijzen 
dat het omroepmodel overgebracht zou 
moeten worden op het perswezen. Het 
verdient opmerking dat binnen deze 
uitersten allerlei modaliteiten zijn te be
denken. 
Gelukkig kennen wij een vrije pers. be
schermd door een grondwetsartikel. 
Daarnaast wordt aangenomen dat de 
overheid een zorgfunctie heeft ten aan
zien van de pers. hetgeen moet uitmon
den in een actief beleid dat klassieke 
vrijheid onverlet laat. Ook drs. Klop ziet 
dat in. gelukkig. Maar aan vormgeving 
van een actief persbeleid moe ten eisen 
worden gesteld. Voor eventuele maatre
gelen zal telkens een grand moeten wor
den aangewezen. waarvoor tckortkomin-
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gen in het huidige patroon moeten wor
den blootgelegd. 

Verkeerd gekleurd 
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Bij raadpleging van het recentste jaarver
slag van De Nederlandse Dagbladpers 
(NDP) blijkt, dater 48 zelfstandige dag
bladen zijn met een eigen hoofdredactie. 
Ze worden vervaardigd binnen 23 onder
nemingen. Talloze malen is aangetoond 
dat deze pluriformiteit de toets der kri
tiek km1 doorstaan. Ook door weten
schapsmensen is deze conclusie getrok
ken. In dit verband kan ik verwijzen naar 
studies van prof. dr. J .J. van Cuilenburg 
en prof. dr. McQuial (media en plurifor
miteit) en het proefschrift van dr. 0. 
Scholten (Krant en democratic). Wie 
deze gegevens in zijn overwegingen be
trekt. komt tot de conclusie dat drs. Klop 
de situatie in de dagbladpers totaal ver
keerd kleurt. 
Elke politieke stroming heeft zijn eigen 
krant. Het wordt wellicht wei anders. 
wanneer de bestaande pluriformiteit zou 
verschralen. Om dat te voorkomen is 
overheidsbeleid nodig via het Bedrijfs
fonds voor de Pers. Ter waarborging van 
een onafhankelijke pers dient in dit ver
band bovendien de voorkeur te worden 
gegeven aan generieke boven specifieke 
stimulansen. Een pers die zichzelf in een 
persvriendelijk klimaat kan redden. 
vormt de beste waarborg voor onversne
den informatievoorziening en kan op 
deze wijze een essentiele bijdrage aan de 
opinievorming op politiek-maatschappe
lijk terrein verlenen. 
Wanneer een gericht-generiek steunbe
leid aan de orde is- de compcnsatierege
ling voor de dagbladpers is daarvan het 
voorbeeld- dan betekent dit dat dagbla
den in vergelijkbare omstandigheden 
steun zouden kunnen verwachten. Dit 
instrument van overheidsbeleid is zonder 
meer nuttig. ter tegemoetkoming aan 
verliesgevende dagbladexploitatics. 
Momenteel is het nog een experimentele 
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regeling, waarmee ervaring moet worden 
opgedaan. De benodigde gelden komen 
beschikbaar uit inkomsten van de STER. 
het monopolie van omroepreclame dat 
onder meer de advertentie-inkomsten 
van dagbladen zeer aanzienlijk heeft ver
minderd. 
Deze compensatieregeling gaat drs. Klop 
niet ver genoeg. Haar financicle midde
len zouden uitgebreid moeten worden 
met de opbrengsten uit een adverten
tiebelasting en hij bepleit stringentere 
voorschriften. Hij beveelt a an aileen dag
bladen met een verenigingsvorm voor 
steun in aanmerking te Iaten komen. De 
vaak gehanteerde tegenstelling 'commer
cieel' enerzijds en 'non-profit' anderzijds 
komt onvervalst te voorschijn. 

Advertentie-belasting 
Laten we eerst stilstaan bij de adverten
tie-belasting. een voorstel dat in de twee
de helft van de jaren zeventig naar de 
prullenbak is verwezen. En terecht. Het 
staat immers vast dat zo'n maatregel de 
economische basis van de pers als totali
teit verzwakt. Advertcntie-inkomsten 
!open terug. het gemiddelde rendement 
van de bedrijfstak van dagbladen vermin
dert. Daarnaast geldt dat advcrteerders 
met vaste reclamebudgetten werken die 
onder mcer worden bestced voor persre
clame. Worden in financiele zin extra 
obstakels bij dagbladen opgeworpen. dan 
ontstaat bij de adverteerders de neiging 
om reel arne te verplaatsen naar terrcinen 
waar die handicaps afwezig zijn (bij voor
beeld: bevordering van directe verkoop. 
winkelacties. kortingcn. enzovoort). Dit 
knaagt aan de economische positie van 
de pers en daarmee onvermijdelijk aan 
de pluriformiteit. 
Dan dient de vraag te worden beant
woord. of zwakke persexploitaties voor
deel kunnen verwachten van een bestcm
mingsheffing op advertenties die voor 
deze uitgaven is bcdocld. Het mechanis
me dat in werking wordt gcsteld. blijkt 
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juist deze categoric hard te treffen. Door 
hun moeilijke positie op de adverten
tiemarkt krijgen zij in versterkte mate te 
maken met de nadelen die voor de pers in 
brede zin opgaan en daardoor zullen zij 
steeds meer afhankelijk van ovcrheids
steun worden. Met een soortgelijke 
maatregel als drs. Klop voorstelt, is in 
Zweden bittere ervaring opgedaan. De 
adverteerders von den reclame in de cate
goric zwakke bladen te duur worden en 
verschoven de hesteding van hun budget
ten naar sterke bladen. die met hun grote 
lezersaantallen een optimaal bereik voor 
hun commerciele boodschappen bodcn. 
Toen is de conclusie getrokken dat dit 
cen heilloze weg is. ook door verliesge
vende en marginale dagbladen zelf. 

Redactiestatuten 
Een cis. te stellen bij overhcidssteun aan 
dagbladen. om over te gaan op de vereni
gingsvorm ter bevordering van lezersin
spraak of zelfs medezeggenschap is van 
andere aard. Daarhij is de onafhankelijk
heid van de redacties in het geding. die in 
het huidige dagbladwezen doeltreffend is 
gegarandeerd door redactiestatuten die 
de journalistiekc afdelingen afschermen 
van commerciele invloeden en inmenging 
van buitenaf. Deze verworvenheid is on
langs tijdens een symposium ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan van De 
Nedcrlandse Dagbladpers algemeen ge
prezen. door uitgevers en journalisten. 
Wanneer dit instituut op de helling wordt 
gezet door de verenigingsdemocratie te 
omarmen, zal zonder twijfel druk ont
staan op de onafhankelijkheid van redac
ties. zoals wij die nu kennen. Een verwij
zing naar weinig verheffende taferelen bij 
omroepen is op haar plaats: strijd tussen 
!eden. besturen en programmamakers die 
onafhankelijk moeten zijn om hun werk 
in het belang van de democratic te kun
nen verrichten. 
Pleitbezorgers van een onderscheid tus
sen 'profit' en 'non-profit' in het dagblad-
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wezen gaan voorts kennelijk van de ver
onderstelling uit dat deze persexploitaties 
in de markt op verschillende wijze zou
den kunnen opereren. Dit is een misvat
ting, want beide typen dagbladen zullen 
zich op continui:teit richten en dus het 
maken van een redelijke winst. Zou dit 
niet gebeuren, dan zal dit in de toekomst 
worden afgestraft. Mijn conclusie is, dat 
de particuliere ondernemingsgewijze 
produktie de beste waarborg is voor een 
gezonde en pluriforme dagbladpers. 
Want: daar is optimale concurrentie tus
sen dagbladen op het vlak van de kwali
teit, daar is een verantwoorde afweging 
van baten en kosten. daar bestaat een 
optimale prikkel om te investeren in pro
duktontwikkeling en efficiente produk
tie-organisatie, daar heeft de abonnee de 
meeste invloed door de mogelijkheid zijn 
krant op te zeggen. 

NDP-collectiviteit 
De praktijk van het dagbladwezen wordt 
in ons land voor een belangrijk dee! be
paald door de collectiviteit die in de be
drijfstak gemeengoed is. Daartoe worden 
binnen De Nederlandse Dagbladpers, de 
organisatie van krantenuitgevers, prakti
sche besluiten genomen. Bescherming 
van de pluriformiteit is een van de doel
stellingen. De dagbladpers als bedrijfstak 
moet economisch zo gezond mogelijk 
zijn om het diverse dagbladwezen te 
waarborgen. Het is een vereiste dat daar
mee bij aanvullend steunbeleid van de 
overheid rekening wordt gehouden. Een 
compensatieregeling moet daarbij 
passen. 
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De meningen kunnen uiteenlopen over 
de wenselijkheid van een tijdelijk of 
structureel karakter van zo'n gericht-ge
neriek instrument, afhankelijk van de 
vraag of volstrekt objectieve criteria te 
vinden zijn. Gezien mijn overtuiging dat 
dagbladen zo onafhankelijk mogelijk 
moeten zijn van de overheid en een strikt 
objectieve uitkeringsformule een illusie 
is, acht ik het eerste wenselijk. Het twee
de kan leiden tot het schrikbeeld van een 
financieel aan de overheid onderworpen 
dee! van de pers. 

Onvoldragen 
Tenslotte: de weergegeven overwegingen 
voor een actief persbeleid kunnen steu
nen op een communis opinio binnen de 
dagbladpraktijk. Ze zijn niet in het be
leidsadvies van het Wetenschappelijk ln
stituut voor het CDA opgenomen. Dit 
maakt deze uitgave tot een zeer voldra
gen werkstuk, dat niet rijp is voor beslis
singen. Tot nu toe is voor mij de enige 
manier om dit kenbaar te maken het 
schrijven van deze reactie, aangezien het 
advies in (te?) kleine kring tot stand is 
gekomen. Het is overigens noodzakelijk 
dat deze lacune wordt verholpen. als het 
werkstuk bij de beleidsvorming binnen 
het CDA verder ter hand wordt ge
nomen. 
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