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Vrijdag 11 mei 1990 hakte de ministerraad 
een belangrijke knoop door in de discussie 
over de toekomst van het Nederlandse tele
visiebestel en ging akkoord met het mogelijk 
maken van landelijke commerciële omroep. 
De vaderlandse pers gaf een geheel eigen 
interpretatie aan de besluitvorming en kopte 
vrijwel unaniem: Reclame op Zondag Niet 
Uitgesloten. Die zondagsreclame was eigen
lijk niet meer dan een storm in een leeg 
glas water, met veel mitsen en maren om
geven en volstrekt niet ter zake doende waar 
het de essentie van de besluitvorming betrof; 
de introductie van commerciële televisie. Wel 
gaf de aandacht van de pers voor deze ty
pisch Nederlandse futiliteit aan dat de 
spanning van de mediadiscussie is wegge
lekt. Het kabinet werkte zich door een 
knoop in een touw dat inmiddels slap hing, 
een beetje mosterd na de maaltijd. Velen 
zullen ook gedacht hebben: de introductie 
van commerciële televisie; dat is toch - zij 
het niet zo netjes - al het vorig jaar ge
beurd met RTL Veronique? Ja, maar het 
gaat nu om vaderlandse commerciële televi
sie en Veronique is een buitenlandse zender. 
Dat dit niet alleen een theoretisch discours 
betreft, en dat het mooi is dat het kabinet 
nu eindelijk voor een duaal bestel heeft 
gekozen en tegelijkertijd spijtig dat ze 
daarmee te lang heeft gewacht, maken ver
schillende ontwikkelingen in de media dui
delijk. Maar nu eerst een terugblik. 

Over de lange historie over de invoering van com
merciële televisie kan ik kort zijn, want die is ge 
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noegzaam bekend. Terwijl de Nederlandse politiek al 
twintig jaar ruzie maakte over de plaats van de com
mercie in het verzuilde omroepbestel werden langza
merhand de contouren zichtbaar van een Europees 
bestel, gebaseerd op grotere vrijheid voor de commer
cie en minder consideratie met de Nederlandse folk
lore. 

De spanning tussen die beiden steeg, en nadat het 
vorige kabinet in strijd met beloften uit het regeerak
koord de initiatiefnemers voor een commercieel net, 
de ATV/EPTV combinatie, met een forse kluit rich
ting riet had verwezen, spatte in mei 1989 het Neder
landse bestel uit elkaar. Twee gegadigden voor Ne
derlandse commerciële televisie lieten de Mediawet 
voor wat hij was en stapten over naar Europees nivo, 
waar men juist doende was een grotere vrijheid voor 
grensoverschrijdende televisie in een bindende richtlijn 
vast te leggen. 

In de paniek die vervolgens toesloeg dreigde de 
minister met noodwetgeving, de Nederlandse politiek 
toonde de verstarring van een konijn in de koplampen 
van de aanstormende auto, de "oude" omroepen be
gonnen zowaar over samenwerking te praten en de 
rechter hakte uiteindelijk de knopen door. Opmerke
lijk bij dat laatste was, over welke rechtsvraag het nu 
eigenlijk ging. Niet over de vraag of Veronique en 
TV 10 legale omroepen waren, want dat waren ze 
naar buitenlands recht ongetwijfeld. Nee, het ging 
uitsluitend om de vraag of de overheid die omroepen 
al dan niet de toegang tot de Nederlandse kabelnetten 
mocht ontzeggen. Daarmee maakte de overheid die 
kabelnetten, ooit aangelegd als verlengde antenne, hoe 
langer hoe meer tot de "kraan" waarmee de toegang 
tot de Nederlandse kijkers kon worden geregeld. Het 
kabelnet mag niet alles doorgeven wat je op je dak 
met een schoteltje kunt ontvangen. 

Terzijde: één van de interessante rechtsvragen voor 
de nabije toekomst is, of een dergelijke beperking niet 
in strijd is met de in Europese verdragen gegaran
deerde vrijheid van informatieoverdracht. De Neder
landse rechter heeft zich daar niet expliciet over uit-
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gelaten, maar aan het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens is een dergelijk doorgifteverbod via de 
kabel inmiddels voorgelegd in de Italiaans-Zwitserse 
"Radio-Groppera-zaak". Als het Hof, overeenkom
stig de verwachting, zo'n doorgifteverbod verwerpt, 
dan ontvalt aan de Mediawet de "kraan" op het ka
belnet als politiek sturingsmechanisme. Minister 
Brinkman gaf, daarnaar gevraagd, het klassieke 
CDA-antwoord: die uitspraak kan nog een hele tijd 
duren en als het zover is dan zien we wel. 

Hoe dit ook zij, de Nederlandse rechter baseerde 
zich op de Mediawet, liet Veronique tot de kabelnet
ten toe omdat het een "echte" buitenlandse omroep 
was en blokkeerde de toegang voor TV 10, omdat het 
een binnenlandse omroep was die de Mediawet pro
beerde te omzeilen door een buitenlandse jas aan te 
trekken. Ik zal niet proberen het verschil tussen beide 
constructies hier te beschrijven. Wel kun je grofweg 
stellen dat TV 10 inderdaad iets "Nederlandser" was 
dan Veronique. 

Enkele weken later verscheen het regeerakkoord, 
waarin werd gekozen voor een duaal bestel. Als een 
van zijn laatste beleidsdaden publiceePde minister 
Brinkman een voorontwerp voor de introductie van 
een commerciële "poot" in het Nederlandse omroep
bestel. Dat voorontwerp is inmiddels met een aantal 
minieme wijzigingen als wetsvoorstel door de minis
terraad aanvaard en door 'd Ancona aan de Kamer 
voorgelegd. 

Winst en verlies 

Voordat ik inga op de toekomst een tussenbalans. 
Wat hebben de chaotische ontwikkelingen van de 
laatste jaren nu opgeleverd? Het belangrijkste winst
punt is, dat eindelijk definitief is gekozen voor een 
duaal bestel. Naast publieke omroep krijgt Nederland 
commerciële omroep, een ontwikkeling die door zeer 
velen als wenselijk, dan wel onvermijdbaar wordt 
beschouwd. D66 schaart zich al sinds jaren onder de 
eerste categorie. Ons pleidooi voor een televisiebestel 
met een volwaardig publiek en een volwaardig com
mercieel gedeelte werd voor het laatst uitgewerkt in 
de nota 'Het Triale Bestel' van februari 1988. De in 
die nota door D66 gehanteerde uitgangspunten en 
geformuleerde oplossingen hebben nog niets aan hun 
actualiteit verloren. De argumenten die voor invoering 
van commerciële omroep pleiten zijn grotendeels terug 
te voeren tot drie redeneringen die ik zonder enige 
pretentie van volledigheid vermeld: 1. Het monopolie 
van de publieke omroep berustte op de schaarste in 
de ether; nu die schaarste sterk is verminderd zijn er 
geen principiële argumenten tegen commerciële om
roep; 2. Het huidige Nederlandse bestel is door inge
slopen commercie en onderlinge concurrentie een 
mengvorm geworden tussen publieke en commerciële 

4 

omroep; door die beiden te ontvlechten ontstaat naast 
commerciële omroep een publieke omroep die beter 
aan zijn doel beantwoordt; 3. Zonder commerciële 
televisie heeft Nederland minder reclame-mogelijkhe
den dan de ons omringende landen; dat brengt het 
bedrijfsleven in een nadelige positie, terwijl bovendien 
steeds meer reclamegeld naar buitenlandse zenders zal 
stromen. 

Het duaal bestel als winstpunt dus. Maar het gro
otste verliespunt is natuurlijk, dat zo'n bestel er te 
laat is gekomen. Vijf jaar geleden zouden de nu ge
publiceerde voorstellen nog hebben kunnen leiden tot 
een samenhangend Nederlands bestel met een com
merciële "poot". Nu zitten we voor de opgave om zo'n 
duaal bestel op te bouwen in een situatie, waarbij we 
eerst door eigen besluiteloosheid de concurrentie 
vanuit Luxemburg in het leven hebben geroepen. 
Daardoor is de samenhang definitief verdwenen. We 
hebben geen greep meer op het totaal van bestedin -
gen voor etherreclame, omdat die bestedingen in open 
verbinding met het buitenland staan. Zodat bijvoor
beeld de logica ontvalt aan een koppeling tussen 
binnenlandse etherreclame en compensatie voor de 
gedrukte pers. Een andere consequentie is, dat die 
situatie beperkingen stelt aan de condities die we bij 
een concessie voor commerciele televisie kunnen 
stellen: gegadigden zullen die condities nu immers 
gaan afwegen tegen de mogelijkheid van een omweg 
via het buitenland. 

Er is nog een verliespunt waarover ik mij zorgen 
maak. Door de snelheid waarmee veranderingen nu 
plotseling inoeten worden doorgevoerd ontstaat een 
gevaarlijke verbrokkeling van het wetgevend proces. 
Drie wetsontwerpen gaan de belangrijkste wijzigingen 
regelen. Het door Brinkman ingediende wetsontwerp 
tot uitbreiding en flexibilisering van de STER blijft 
gehandhaafd. De regering had het liefst al op 1 ja
nuari 1990 wet zien worden, maar in navolging van 
D66 heeft nu ook het CDA gezegd dat de behande
ling van dit wetsvoorstel, dat eigenlijk uitgaat van een 
bestel zonder commercie, moet wachten totdat de 
preciese plannen van d'Ancona bekend zijn. Het 
wetsontwerp met de wijzigingen die minimaal nodig 
zijn voor de toelating van commerciële omroep is net 
aan de Kamer aangeboden. Tenslotte volgt dan een 
wetsontwerp dat uit twee componenten bestaat: de 
onderwerpen uit het regeerakkoord die nog niet zijn 
geregeld (waaronder de introductie van reclame bij 
lokale en regionale omroep) en de aanpassing van de 
Mediawet aan de Europese Richtlijn, die binnen twee 
jaar moet hebben plaats gevonden. 

In feite staat dat rijtje wetsontwerpen er borg voor, 
dat het mediabeleid de komende twee jaar een conti
nu onderwerp van diskussie zal zijn. Vervelender nog 
is dat onderwerpen, die logischerwijze samenhangen, 
in de wetsontwerpen uit elkaar zijn getrokken, zodat 
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over flexibilisering van de STER moet worden beslist 
voordat de invulling van de commerciële televisie 
besproken is en over participatie van de uitgevers in 
de landelijke commerciële omroep zonder dat hun rol 
bij lokale omroep is besproken, om maar eens wat te 
noemen. 

Opnieuw een periode van discussie en onzekerheid 
dus, met voortdurend het risico dat feitelijke ontwik
kelingen sneller gaan dan de beleidsvorming, want 
voldongen feiten gedijen goed in een sfeer van onze
kerheid. 

De publieke omroep 

Het is nog te vroeg voor detailkritiek op de ko
mende wetgeving. Wel is het mogelijk om de belang
rijkste discussiepunten op een rijtje te ztten. Ik begin 
dan met een voor D66 zeer cruciale vraag: wordt nu, 
na de invoering van commerciële televisie, aan de 
publieke omroep een garantie geboden van 
continuiteit en levensvatbaarheid? Kijkende naar het 
rijtje wetsvoorstellen is het antwoord helaas: nee. Laat 
ik beginnen met de twee grootste punten van kritiek. 

1. Het wetsontwerp voor de invoering van com
merciële televisie laat in feite het hele publieke bestel 
via drie aardse netten in stand en voegt daar de com
merciële televisie als een extra pakketje, via satelliet 
en kabel, aan toe. Als we er nu vanuit gaan dat of de 
TROS, of Veronica, of misschien wel beide de pu
blieke status voor de commerciële verruilen, dan heeft 
dat tot gevolg dat een kleinere publieke omroep de 
hele ruimte zal moeten vullen. Daardoor ontstaat een 
proces van "verdunning" met al die effecten die we de 
publieke omroep nu juist wilden besparen: een over
maat aan zendtijd, aankoop van goedkope program
ma's en kwaliteitsverlies. 

De politiek zou de moed moeten hebben om te 
redeneren: met de komst van commerciële televisie 
moeten we de publieke omroep weerbaarder maken. 
Dat betekent: nadruk op hoogwaardige (en dus: dure) 
programmering. Het betekent ook: liever meer zend
tijd overdag dan driedubbele zendtijd 's avonds. Con
centreer dan ook de publieke omroep op twee aardse 
netten (toegegeven: het zal niet makkelijk zijn dat 
aan Marcel van Dam te verkopen) en geef het derde 
net uit aan de meest in aanmerking komende com
merciële gegadigde of gegadigden. Alleen zo kunnen 
we de publieke omroep sturen in de richting van 
kwaliteit in plaats van kwantiteit, een richting die naar 
mijn overtuiging noodzakelijk is hem te doen overle
ven. 

2. Het wetsontwerp over de STER van Brinkman 
gaat nog een forse stap verder de verkeerde kant uit. 
In de eerste plaats wordt het reclamevolume stapsge
wijs opgehoogd zodat, ondanks de indexering van de 
omroepbijdragen, de financiering van de publieke 
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omroep steeds verder opschuift in de richting van de 
reclame. We moeten ons afvragen of bij een "publie
ke" omroep, die straks voor meer dan de helft door 
de commercie wordt gefinancierd, de legitimatie van 
overheidsbemoeiing en publieke financiering niet 
steeds meer gaan ontbreken. 

In de tweede plaats zal de STER worden "geflexibi
liseerd". Kort gezegd betekent dat: reclamespots kun
nen bij een bepaald programma worden geplaatst en 
zo worden gekoppeld en in de prijs kan met kijkcij
fers rekening worden gehouden. Ook hier geldt dus: 
de publieke omroep wordt steeds commerciëler, in 
plaats van juist een tegenwicht tegen de commercie te 
vormen. Aan de randen van de publieke omroep 
wordt overigens onder druk van de adverteerders nog 
steeds geknibbeld. Zo kondigde STER -directeur 
Smeekes bij de presentatie van het jaarverslag van de 
STER over 1989 aan dat zo snel mogelijk program
ma-onderbrekende reclame ingevoerd zou moeten 
worden. Weer een stap richting commercialisering. 
In de derde plaats wordt in het wetsontwerp de 

mogelijkheid geopend van vergaande samenwerking 
tussen omroepen en uitgevers, bijvoorbeeld door het 
koppelen van programma's aan blad formules. 

In dit laatstgenoemde wetsontwerp over de STER 
wreekt zich de al genoemde verbrokkeling van de 
discussie. Het wetsontwerp was namelijk bedoeld voor 
een situatie zonder commerciële tel.evisie en het ge
tuigt mijns inziens van kortzichtigheid om het in een 
situatie met commerciële televisie zonder meer te 
handhaven. Als je alleen publieke omroep hebt kun je 
verdedigen dat die wat commerciëler moet worden, 
maar nadat afzonderlijke commerciële omroep is in
gevoerd moet de publieke omroep juist tegenwicht 
bieden en eerder minder dan meer commerciëel wor
den. 

Kwantiteit en kwaliteit 

Als ik mijn twee kritiekpunten overzie is de con
clusie: bij de publieke omroep van de toekomst komt 
de nadruk te liggen op kwantiteit in plaats van op 
kwaliteit, terwijl de publieke omroep door een steeds 
verder gaande commercialisering eerder naar de com
merciële omroep toegroeit, dan dat zij daarvoor een 
werkelijk alternatief biedt. En dat is een ontwikkeling 
die op langere termijn naar het einde van de publieke 
omroep voert. 

Er zijn nog meer punten van kritiek die in dezelf
de lijn liggen. Zo wordt de scheiding tussen de bud
getten voor radio en televisie opgeheven, met als 
gevolg dat de omroepen waarschijnlijk alles in televi
sie zullen investeren. Op die manier zal het proces 
van verschraling bij de publieke radio helemaal niet 
meer te stoppen zijn. 

Griezelig vind ik ook het gebrek aan gedachten 
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over de publieke omroep op de langere termijn. Aan 
de omroepverenigingen wordt een tienjarige concessie 
gegeven; wat daarna gebeurt is grotendeels in nevelen 
gehuld. Tegen de achtergrond van wat ik hierboven 
schreef bekruipt mij soms de angst, dat die tien jaar 
voor de omroepverenigingen eerder als een sterfhuis
constructie dan als een garantie zullen gaan functio
neren. 

In dat verband is er nog een andere essentiële 
vraag. En dat is: waar leggen we het zwaartepunt van 
de verdere ontwikkeling van de publieke omroep? In 
de chaotische discussie zijn langzamerhand twee 
standpunten te ontwaren. Het eerste is: maak de 
NOS tot een autonoom programmerende nationale 
omroep, een soort Nederlandse BBC en dwing de 
omroepverenigingen om terug te keren tot hun oor
spronkelijke taak: een identiteitsgebonden program
mering. 

De tweede visie is: laat de omroepverenigingen door 
onderlinge samenwerking en afstemming van hun 
programmering uitgroeien tot een nationale publieke 
omroep, zodat een verdergaande ontzuiling het gevolg 
is. De NOS blijft dan bestemd voor de gezamelijk
heidstaken en aanvullende programmering. Duidelijk 
zal zijn, dat dit laatste model met name door de 
voorzitters van de omroepverenigingen wordt gepro
pageerd. 

De kern van di discussie is dus: willen wij op den 
duur identiteitsgebonden omroepen handhaven en 
versterken, of accepteren en bevorderen we dat ze 
vervagen en opgaan in een ontzuild publiek bestel? 
Daarover zullen we moeten beslissen als we de toe
komst van de publieke omroep gaan uittekenen en 
ook voor die beslissing is politieke moed nodig. 

Commerciële televisie. 

In de burelen van het Binnenhof klinkt de verwac
hting door dat invoering van commerciële televisie 
binnen enkele maanden moet zijn te regelen. Toch 
zullen ook hier details en principiële vragen aan de 
orde komen, die normaliter goed zijn voor een lang
durige politieke discussie. De mening dat een snelle 
invoering noodzakelijk is deel ik - we zijn immers al 
jaren te laat - maar het risico van de wijsheid "haas
tige spoed is zelden goed" zal ons de komende jaren 
blijven achtervolgen. 

Een belangrijkste diskussiepunt zal hier worden: 
wie komen er voor de concessie in aanmerking? 
Uitgangspunt daarbij is de realiteit, dat er in Neder
land natuurlijk geen onbegrensde markt voor com
merciële televisie bestaat. Als de STER uitdijt en als 
Veronique in Luxemburg blijft, is de commerciële 
ruimte met één, hooguit twee zenders ruimschoots 
opgesoupeerd. Bij velen leeft de verwachting dat 
binnen het Nederlandse bestel op den duur niet meer 
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dan één commerciële omroep economisch haalbaar zal 
zijn. 

Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen: geef maar 
concessies uit en laat ze elkaar maar doodconcurre
ren, want dat is de essentie van de commercie. Maar 
er is een complicatie. Ik heb hierboven gepleit voor 
een weerbaar publiek bestel, en voor zo'n bestel is 
noodzakelijk dat de "commerciëlen" onder de publieke 
omroep - lees: TROS en Veronica - overstappen 
naar de commercie. Daarvoor is echter nodig (voor 
zover dat volgens de Europese richtlijnen mogelijk is) 
dat die omroepen bij het uitgeven van concessies 
worden "voorgetrokken", met als consequentie dat niet 
alle gegadigden gelijke kansen krijgen. Het gevolg 
zou dan zijn dat andere gegadigden zich hergroeperen 
en aansluiting zoeken bij de twee geprivilegieerde 
gegadigden. Gezien de beperkte ruimte voor commer
ciële televisie is dat eerder een voordeel dan een na
deel. 

Van zo'n voorkeursbehandeling voor bestaande 
omroepen was in eerste instantie sprake, bijvoorbeeld 
door een lager concessiebedrag te vragen. In het nu 
voorliggende wetsontwerp is de gedachte van een aan 
de overheid te betalen concessiebedrag, gekoppeld aan 
een doorgifteplicht op de kabelnetten, echter verdwe
nen. Mij komt die snelle, partiële wijziging nogal 
ondoordacht voor. In de eerste plaats zie ik liever 
dat (een gedeelte van) de commerciële omroepen een 
substantiële bijdrage levert aan de financiering van het 
publieke bestel, dan dat de concessies van de com
merciële omroep worden overgelaten aan de onder
handelingen met kabelexploitanten, die op die manier 
financiële voordelen in de schoot geworpen krijgen 
waarvan ze bij de aanleg van hun net nooit hadden 
kunnen "dromen. Bovendien kan dat leiden tot onge
wenste lokale verschillen in doorgifte. 

In de tweede plaats ontvalt door de wijziging aan de 
overheid een instrument om bestaande omroepen voor 
te trekken. Daarmee is wel een sterk extra argument 
ontstaan om, zoals hierboven betoogd, de publieke 
omroep op twee aardse netten te concentreren. Het 
derde aardse net, dat door techniek en bereik voor
delen heeft boven een satelliet, zou dan kunnen wor
den bestemd voor commerciële televisie door diè 
omroepen, die we uit het publieke kamp willen lok
ken, al dan niet met deelname door andere gegadig
den. 

De gedrukte media. 

Met die andere gegadigden betreden we een volgend 
terrein van onopgeloste vragen en problemen: hoe 
moet de relatie zijn tussen omroep en gedrukte me
dia? In Nederland is eigenlijk nog nooit ten principale 
een discussie gevoerd over wat men "cross-ownership" 
noemt: mag eenzelfde onderneming zowel uitgever 
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zijn als omroep bedrijven? Of ontstaat daardoor een 
ontoelaatbaar risico van monopolievorming in de 
informatievoorziening? Tot nu toe was die vraag bij 
ons dan ook niet aan de orde: er liep een wettelijke 
"waterscheiding"tussen ether en gedrukte media en de 
pers werd schadeloos gesteld voor de gevolgen van 
omroepreclame. 

In de wetsvoorstellen voor commerciële televisie 
wordt dat systeem doorbroken. Een concern dat min
der dan 25 procent van de dagbladmarkt in Nederland 
beheerst kan onbeperkt deelnemen in commerciële 
omroep. Is het aandeel in de dagbladmarkt hoger, dan 
mag de deelname in een commerciële omroeporgani
satie niet hoger zijn dan 50 procent. In beginsel is 
een monopolie dus uitgesloten. Daarnaast zal samen
werking door koppeling van produkten (programma 
aan bladformule) zijn toegestaan. Ik wees er al op dat 
ik een dergelijke koppeling voor de publieke kant van 
het bestel zeer onwenselijk vind, maar aan de com
merciële kant zie ik geen bezwaren. 

Op zich lijkt de beschreven structuur me helder, al 
is er nog een onzekerheid: de kans lijkt groot dat het 
auteursrechtelijk monopolie op de programma-gege
vens, fundament voor omroepbladen en het er aan 
gekoppelde lidmaatschap, door het Europese recht 
binnenkort onderuit zal worden gehaald. Iets wat D66 
zal toejuichen omdat wij de ontkoppeling van lid
maatschap en (verplicht) abonnement op een om
roepblad al jaren bepleiten. Dat zal een verdere ver
schuiving veroorzaken in de richting van uitgevers, die 
de programma's dan vrijelijk in hun bladen kunnen 
gaan verwerken. 

Mede daardoor ontkomen we niet aan de vraag, of 
op langere termijn een vorm van compensatie voor de 
pers in stand moet worden gehouden. In de nu voor
liggende voorstellen wordt die compensatie al vèr 
teruggedrongen. Uitgevers delen niet langer mee in 
de meeropbrengst van de etherreclame, uit die meer
opbrengst wordt alleen nog het Bedrijfsfonds voor de 
Pers gefinancierd, waaruit zwakke tItels tijdelijk kun
nen worden gesteund. Van structurele naar incidentele 
compensatie, zou je kunnen zeggen. Gezien de grote
re rol van de uitgevers in de omroep is dat zeker 
verdedigbaar. Maar als je op die lijn doorredeneert, 
en je betrekt de veranderende comsumentenvoorkeu
ren in de discussie, lijkt op termijn een koppeling 
tussen etherreclame en compensatie voor de pers niet 
langer logisch. Zeker niet als, door toedoen van Ve
ronique in Luxemburg, niet langer alle op Nederland 
gerichte reclame onder de regeling valt. 

Op dit punt is er nog een complicatie, die weer 
voortkomt uit de verbrokkeling van het wetgevend 
proces. Pas aan het einde van de rit, bij het laatste 
wetsontwerp, zal worden beslist over de invoering van 
reclame op lokale en regionale radio. Een eerste 
notitie van d'Ancona over die invoering heeft juist het 
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licht gezien. Ook hier komt opnieuw de vraag naar 
compensatie voor de gedrukte pers, ditmaal op regio
naal en lokaal niveau, naar voren. Immers, veruit de 
meeste dagbladen en alle nieuwsbladen zijn lokaal of 
regionaal van karakter. De minister stelt voor dat de 
kleinschalige omroepen in overleg met de uitgevers 
een gemeenschappelijke regeling voor de exploitatie 
van reclamegelden vaststellen. Het is riskant dat we 
vragen, die we op landelijk niveau pogen te beant
woorden, op lokaal en regionaal niveau voor ons uit
schuiven, terwijl de samenhang onmiskenbaar is. 

Europa tot slot. 

In het voorgaande heb ik het terrein van de Euro
pese regelgeving, met name vastgelegd in de Europese 
Richtlijn die over twee jaar moet zijn ingevoerd, niet 
in de beschouwing betrokken. Ik heb het gevoel dat 
de Europese uniformering, hoe belangrijk ook, op de 
hierboven beschreven discussiepunten niet tot wezen
lijk andere oplossingen dwingt. Daarvoor is de marge 
die aan de lidstaten wordt gelaten voor de inrichting 
van hun eigen omroepbestel nog net groot genoeg. 

Er helpt dan ook geen Richtlijn aan: Nederland 
zal zelf de principiële beslissingen moeten nemen over 
de toekomst van het bestel. Bij die beslissingen zal 
politieke wijsheid, maar vooral politieke moed nodig 
zijn. Met name als we datgene willen bereiken wat ik 
de lezer als conclusie van dit verhaal meegeef. Wij 
zullen in het commerciële geweld een herkenbare en 
levensvatbare publieke omroep overeind moeten hou
den, die zich kenmerkt door een nadruk op kwaliteit 
in plaats van op kwantiteit en die onder geen beding 
met de commerciële omroep mag gaan wedijveren in 
commercialiteit. 
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