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INLEIDING 

Nadat de werkgroep Kunsten en Media in mei 1977, nog met voor de laatst 
gehouden Tweede Kamerverkiezingen haar nota Kunst in de samenleving 
had gepresenteerd, is zij begonnen aan het tweede deel van het tweeluik, 
een nota Media in de samenleving. Een jaar later, m~i 1978, kwam de werk
groep met een interimnota Omroep in de samenleving. Deze interimnota 
heeft·geleid tot een uitvoerige Resolutie van de Algemene Ledenvergade
ring van D'66 van 4-5 november 1978, die als bijlage bij deze nota is op
genomen. Eén van de besluiten.uit deze Resolutie behelsde een nader verzoek 
aan de werkgroep om "in de nota Media in de samenleving de contouren aan 
te geven voor een geheel nieuwe omroep- dan wel media-wet". 

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat een gelijktijdige. en ge
integreerde aanpak van allè media tegelijk ~iet vruchtbaar zou z~Jn en 
is begonnen de afzonderlijke medià achtereenvolgens aan een onderzoek te 
onderwerpen. Hierbij werd er overigens wel van uitgegaan dat een-derge
lijke gedifferentieerde behandeling geenszins in de weg zou staan aan de 
formulering van randvoorwaarden die voor een overheidsbeleid ten aanzien 
van de media in het algemeen zouden behoren te gelden. 

Na weer een jaar, november 1979, publiceerde de werkgroep op deze W~Jze 
haar nota Het (bedreigde) boek in de samenleving. Enkele maanden-later, 
maart 1980, presenteert de werkgroep haar nota Landelijke en regionale · 
omroep, ter voorbereiding van het mede aan media gewijde deelcongres van 
15 maart 1980 en het voorjaarscongres van 25-26 april 1980 •. 
Deze nota bevat in zijn eerste hoofdstuk een diagnose van het bestaande 
lande,lijke omroepbestel. De volgende hoofdstukken bevatten voorstellen 
voor paragrafen in het Beleidsprogramma van D'66. Het tweede hoofdstuk 
bevat aldus een tekstvoorstel voor een inleidende paragraaf van een 
mediahopfdstuk Randvoor•vaarden mediabeleid. Hoofdstuk drie is getiteld 
Contouren van een vernieuwd bestel voor de landelijke omroep. Het vierde 
hoofdstuk tenslotte, is gewijd aan de regionale omroep. 

Het ligt in de bedoeling een eerste aanvulling op deze nota uit te bren
gen na het deelcongres van 15 maart 1980 en vóór het voorjaarscongres 
in april, behelzende de voorstellen en amendementen van het deelcongrès. 
Wanneer het voorjaarscongres tenslotte de betreffende paragrafen van het 
Beleidsprogramma zal hebben vastgesteld, zal een tweede en definitieve 
versie van de nota verschijnen als onderdeel van een algehele medianota. 
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Van de werkgroep Kunsten en Media leverden de volgende leden 
een bijdrage tot deze nota: 

Ernst van Altena 

Marja Baak 

P. Hans Frankfurther 

Herman Cohen Jehoram 

Geert-Jan Kemme 

Harry Manders 

Chel Mertens 

Kees Steeman 

- auteur/vertaler, lid van de Programma
commissie van n•66 

- medewerkster n•66- fractie Tweede Kamer 

- filmer, coBrdinator van de werkgroep 
Kunsten en Media 

- hoogleraar auteursrecht en industri~le 
eigendom aan de Universiteit van Amsterdam; 
eindredacteur van deze nota 

- bestuurskundige 

- wetenschappelijk medewerker (publiciteit) 
aan het Instituut voor Massacomm~icatie 
van de Katholieke Universiteit van Nijmegen 

- lid D •·66-fractie Tweede Kamer 

- organisatie~adviseur 
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I. HET BESTAANDE LANDELIJKE OMROEPBESTEL: EEN DIAGNOSE 

Ons internationaal zo unieke omroepbestel is uitermate nauw verweven met 
de hele organisatie van de Nederlandse samenleving, met onze opvattingen 
over vrijheid van meningsuiting en cultuurbeleid, kortom met belangrijke 
elementen van de Nederlandse cultuur zelf zoals deze heeft bestaan in de 
twintiger jaren, toen de radio opkwam, tot ongeveer aan de. zestiger jaren;. 
de Omroepwet van 1967 vormde de verlate wettelijke neerslag hiervan. 

Als belangrijkste concrete factor kan genoemd worden het verschijnsel dat 
met een verwarrende beeldspraak als "verzuiling" wordt aangeduid. Het 
gaat hier, iets duidelijker gezegd, om "apartheid", cim de compartimentali
sering van de Nederlandse samenleving die van ver vóór tot ruim na. de 
tweede wereldoorlog een bloeiend bestaan geleid heeft. 
Er waren twee grote confessionele blokken in ons volk, het Katholieke en. 
het Protestantse, die ieder de hoogst eigen scholen en universiteiten ken
den, de eigen kranten, clubhuizen, ziekenzorg, sport- en vakverenigingen, 
politieke partijen, en wat niet al. De bedoeling hiervan was om voor de 
eigen kudde een autarkisch geestelijk en maatschappelijk leven te organi
seren dat een.zekere garantie moest bieden tegen te veel contacten met de 
andersdenkenden in een godsdienstig verdeeld land: onzichtbare Berlijnse 
muren tegen ideologische besmetting. Sociale druk en kerkelijke tucht (in 
1954 het bisschoppelijk mandement!) trachtten deze afzondering tenslotte 
met meer of minder wanhopigbeid nog in stand te houden. 

In dit kader leek te passen dat men bij de opkomst vmde radio opnieuw 
katholieke en protestantse omroeporganisaties oprichtte die radio-:z;endtijd 
claimden en kregen voor de eigen reservaten. Hierbij zag men intussen over 
het hoofd dat de radio in zoverre radicaal verschilde van de traditionele 
gedrukte eigen media, dat de wederzijdse uitgezonden boodschappen zonder 
enige financiële drempel ghetto-overschrijdend geestelijk verkeer gingen 
vormen. Dit verkeer ontstond bovendien niet alleen tussen de twee confes
sionele blokken. Ook .de niet-confessionele groeperingen hadden zich op het
zelfde stramien hun eigen "hokjes" in~ericht, hetgeen in omroepland zijn 
neerslag vond in de "algemene" AVRO 1)en de socialistische variant van de 
VilJI.A. Tenslotte was er nog het interessante .verschijnsel van de VPRO.. Was 
dit oorspronkelijk een vrijzinnig protestantse variant, later zette deze 
omroepvereniging het Protestantse element overboord, en vormde zich om tot 
wat men zou kunnen noemen een vrijzinnig-democratische variant. · 

Onder de talloze Nederlandse organisaties die zich langs grosso modo dezelfde 
scheidslijnen formeerden bevonden zich ook de politieke partijen. Ons hui
dige politieke vierstromenland vindt vrij aardig zijn equivalent in het be
staan van de vijf oudere omroepverenigingen. Met alle ·simplificatie die on
vermijdelijk is bij iedere typologie kan dan gezegd worden dat de socialis
tische VilJI.A overeenkomst met de PvdA, de Katholieke en Protestantse KRO en 
NCRV tezamen met het CDA, de. - in. haar betere momenten creatieve en ondog
matische linkse VPRO met D1 66, terwijl tenslotte de volgens zichzelf zo op
zettelijk algemene maar volgens anderen neutrale en daarom vrij conservatieve 
AVRO met enige goede wil A.ls d"' tegenhanger van de VVD kan worden gezien. 
Deze indeling in politieke hokjes kan wel aanvechtbaar lijken (met name 
voor wat betreft AVRO en VPRO) maar duidt aan hoe men in het omroepbestel 
een zekere identificatie met politieke stromingen kar·, terugvinden, al zul
len de omroeporganisaties dat zelf niet stee.ds erkennen. 

Uitweg uit een dilemma 

Het optreden van onze particuliere omroeporganisaties, hun claimen van zend
tijd, bood de Nederlandse overheid een prachtige uitweg uit het dilemma van 
de ~endtijdtoedeling. 

1) (de o~dste omroep) 
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Als in andere landen ging men er ook bij ons van uit dat de overheid de 
aangewezene was om via een concessiestelsel de schaarse nationale zendtijd 
te verdelen. Deze schaarste op zichzelf vormde de legi tirnatie voor d.e hele 
overheidsverdeling. 
Ten aanzien van andere media zou een overheidsdistributie, b.v. van het 
niet schaarse papier aan de pers, beschouwd zijn als een onduldbare in
menging en schending van de vrijheid van meningsuiting. 

Wat kon voorts fraaier zijn vanuit het gezichtspunt van· deze vrijheid van 
meningsuiting en de democràtie dan een zendtijdtoedeling, niet aan een 
eigen staatsomroep, maar aan particuliere organisaties op ide~le grondslag 
en wel naar verhouding van hun aantallen leden of contribuanten. 

De wetgever van de Omroepwet 1967 meende tenslotte ook nog een alomvattend 
cultuurbeleid voor de omroep gerealiseerd te hebben met het stellen van 
twee nadere eisen aan de zendgemachtigden. 
"Zij moeten zich de uitzending ten doel stellen van een volledig radio- of 
televisieprogramma, dat in beginsel alle categorie~n van programmastof 
omvat". Een tweede eis, als in 1978 nog eens aangescherpt, luidt: "Zij 
moeten representatief zijn voor een bepaalde maatschappelijke, culturele 
of godsdienstige dan wel geeestelijke stroming in het volk en in zodanige 
mate en op zodanige wijze gericht zijn op de bevrediging van in het volk 
levende culturele of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften, dat hun 
uitzendingen uit dien hoofde geacht kunnen worden van algemeen·nut te zijn". 
Onze omroepwinkel leek keurig en oer-vaderlands te zijn aangeveegd. 

Hoe kon het dan toch zó misgaan ? 

De belangrijkste reden is gelegen in het feit dat de in ons bestel zo 
statisch geachte ondergrond is gaan schuiven. De muren die het hele 
bestel droegen zijn gaan afbrokkelen. De reeds gesignaleerde grensover
schrijdende werking van met name juist alle geprofi~eerde omroepboodschappen 
over en weer hebben daar vermoedelijk zelf sterk toe bijgedragen. De 
segregatie in Nederland neemt af, en de emancipatie toe. Menige goèc:le Katho
liek kan zich tegenwoordig evenzeer thuisvoelen in een niet-katholieke om
roep als in een niet-katholieke vakvereniging. Menig trouw PvdA-stemmer 
steunt niet de VARA maar de TROS. 

De autarkie van de stromingen neemt af. De eisen van de radio- en vooral 
ook de televisie-consument zijn dermate toegenomen, dermate uiteen gaan lopen 
dat geen enkele "zuil" meer kan voldoen aan alle wensen van zijn potenti~le 
aanhangers. Hierbij -heeft zich zeer speciaal de onnadenkendheid gewroken 
waarmee men bij de opkomst van de televisie de zendtijd van dit nieuwe 
medium automatisch heeft toebedeeld aan dezelfde bestaande omroepconcessio
narissen die hun sporen alleen in de radio verdiend hadden. Niemand stelde 
zich de vraag of de van ouds voor de radio bedoelde profileringen even ge
makkelijk in het medium televisie te realiseren zouden zijn. 
Het negatieve antwo.ord is ons. intussen bekend. 

Een en ander heeft o.m. geleid tot de opkomst van de twee grote en nog 
steeds groeiende nieuwere omroeporganisaties. van commerci.~le oorsprong, de 
TROS en de VOO, die aan bepaalde gemassificeerde vermaaksbehoeften van het 
publiek gingen voldoen zonder enige confession-ele of maatschappelijk achter
grond. 

Intussen is deze ~Tote tendens niet zonder kleinere tegentendenzen. Naast 
de opkomst van de twee grote nieuwe organisaties voor een zich ontideologi
serend Nederlands publiek valt ook nog hèt ontstaan te signa~en van een 
derde nieuweling in omroepland, de EO. Hier zien wij een kleine, doch fana-
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tieke omroep voor het zéér Protestantse deel van de natie. Dit wijst op 
een verscherping van standpunt van een minderheid en een wellicht nostal
gisch teruggrijpen op oude zekerheden, dat zich overigens niet alleen, 
als in het geval van de EO, in christelijke maar b.v. ook in socialistische 
kring voordoet. 

Tenslotte mag ook niet uit het oog.worden verloren dat de grote oude ideo
logisch gefundeerde omroepen nog altijd een zeer behoorlijke aanhang hebben, 
groot genoeg in ieder geval om hen nog steeds niet te laten declasseren in 
hun vanouds bestaande omroepstatus A. 

Wel worden de getalsmatige ondergrenzen van deze status steeds dichter be
naderd. Dit heeft de bestuurders van deze oude omroepen in paniek gebracht, 
Zij meenden nu programmatisch in de concurrentieslag te moeten gaan met de 
zo succesrijke nieuwe niet geprofileerde omroepen. Dit heeft geleid tot de 
bekende continue "vertrossing" van de hele televisie, waarbij het angstige 
oog van de omroepfunctionaris alleen nog gericht bleef op de hoogte van de 
kijkcijfers in plaats van op kwaliteit en profilering van de eigen program
ma's, De hieruit voortkomende totale malaise, niet zozeer duidelijk in de 
radio, maar Hel in de televisie, heeft geleid tot onze huidige nationale 
"treurbuis". 

Uiteraard hebben de oude omroepen geen aanhang teruggewonnen van de TROS 
met hun pathetische imi·'~atie van de TROS: imitatie-TROS zil het ook voor 
het grote publiek af moeten leggen tegen de authentieke TROS. Deze zit 
zelf intussen zo hoog te paard dat zij op haar beurt zich zo nu en dan 
achteloos een kwaliteitsprogramma schijnt te kunnen veroorloven dat de oude 
omroepen niet .meer durven te brengen in hun kijkcijferneurose. 

Het enige resultaat dat de grote oude omroepen wèl boeken met hun nieuwe 
kleurloosheid is, dat zij de eigen nog wel ideologisch ge!nteresseerde aan
hang steeds meer van zich vervreemden; daarmee zelf de tak doorzagend waar
op men zit. 

De, overigens langzame, winst moet wel toevallen aan de twee enige overge
bleven werkelijk geprofileerden: VPRO e_n EO, ideologisch elkaars tegenpolen. 
Deze twee zeer kleine omroepen, die zich programmatisch niet van de. wijs 
laten brengen door de TROS, vormen een spectaculair verschijnsel in tele
visieland. De verklaring lijkt te zijn dat juist hun zendtijd zo gering is, 
dat deze ook inderdaad~ te profileren. Hieruit zou men kunnen afleiden, 
dat de profilering van de grote oude omroepen·ook wel moet verdrinken in een 
teveel aan zendtijd. ----

Juridische scheuren in de buitenmuren 

De publieke zelfverbranding van de grote oude geprofileerde omroepen, waar 
het gebouw van onze Omroepwet zo geheel ·op ingericht was, brengt dit gebouw 
van binnen uit aan het wankelen. Des te· gevaarlijker worden nu de scheuren 
die dit gebouw van ouds al in zijn buitenmuren vertoonde. 

Eén juridische scheur in het omroepgebouw is dat de Omroepwet de zendtijd
toedeling 1veliswaar baseert op het aantal leden van de omroepQrganisa ties 
maar dat deze leden in hoge mate fictieve leden ~ijn: de abQnnees op de 
bladen van de omroeporganisaties worden met weer eens een typisch Hollandse 
rekentruc (arithmétique hollandaise) aangemerkt als leden van deze organi
saties zelf. Onderzoek heeft uitgewezen dat een naar omroep zéér sterk wis
selend percentage van deze abonnees op omroepbladen zich niet verwant vo.el t 
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Met instemming van Peter vanStraaten overgenomen uit "Het Parool". 

met de corresponderende organisaties: hun abonneeschap berust vaak op een 
voorkeur voor hei; blad zelf doch niet voor de programma's van de omroep 
·Of de identiteit. 
Een ontkoppeling van abonnee- en lidmaatschap als terecht voorgesteld door de 
vorige minister van CRM, Van Doorn, zou dan ook een ware aardverschuiving 
in omroepland veroorzaakt hebben. De bestaande omroeporganisaties wisten 
de respectievelijke bevriende politieke partijen weer eens zo ver te 
krijgen dat maar liefst beide laatste regeeraceoorden (het niet gereali
seerde van PvdA - CDA - D'66 zowel als het vigerende van CDA - VVD) zich 
tegen deze moedige ontkoppelingspoging gekeerd hebben en met succes. Deze, 
aldus voortbestaande koppeling berust echter op een pseudo-auteursrechte
lijk monopolie op omroepprogrammagegevens dat na de uitspraak van de 
Europese Commissie voor de rechten van de mens inzake de Geïllustreerde Pers 
tegen de Nederlandse Staat, in een eventueel nieuw proces over deze materie 
hier te lande, wellicht geen stand meer zal kunnen houden, zoals betoogd is 
(Ars Aequi 1979, p. 147 e.v.). 

Een nog grotere scheur in het omroepgebouw wordt gevormd door het feit dat 
de juridische grondslag lijkt te ontvallen aan het huidige concessiestelsel 
de zendtijdtoedeling door de overheid. 

Het is de schaarste vanuitzendkanalen die de juridische legitimatie vormt 
van overheidsdistributie van zendtijd, zoals de hoogste rechterlijke instan
ties in verscheidenen landen ook hebben uitgemaakt en een overvloed aan uit
zendkanalen doet deze legitimatie dus vervallen. 

De nieuwere technologische ontwikkelingen lijken nu echter inderdaad een 
definitief einde te gaan maken aan deze schaarste: er zullen voor ons land 
meer zendkanalen beschikbaar komen dan ooit gevuld kunnen worden. Erger nog, 
deze overvloed is al lang een feit. De huidige twee Nederlandse televisie
netten b.v. worden slechts voor een kwart van de beschikbare tijd gebruikt,nJ. 
slechts in de avonduren met de grootste kijkdichtheid("prime time"),waarbij 
niemand zich schijnt af te vragen of uitsluitend de avonduren tot prime time ge
rekend moeten worden terwijl toch slechts een minderheid Ya~ de bevolking over
dag in het arbeidsproces is ingeschakeld. Bovendien heeft de internationale 
verdeling van televisienetten er al vele jaren geleden toe geleid dat Neder-
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land een volledig (d.w.z. ons hele land bestrijkend) derde en een bijna 
volledig vierde televisienet in gebruik kan nemen. Het is wel duidelijk 
waarom al deze zendtijd braak blijft liggen. Onze bestaande omroeporganisa
ties moeten nu al dermate woekeren met hun creatieve talent en financi~le 
middelen om zo'n klein gedeelte van de beschikbare tijd te vullen, dat~ 
niet in de eerste plaats· op aanzienlijke uitbreiding zullen aandringen. 
Wanneer nu echter nieuwe gegadigden zich hiervoor zouden aandienen, die niet 
voldoen aan de vereisten van de Omroepwet, b.v. omdat zij commercieel zijn, 
zal dan de overheid deze met succes kunnen afwijzen en aldus een enorme 
hoeveelheid overtollige zendtijd kunnen blijven blokkeren ? Er rijzen hier 
ernstige juridische twijfels wanneer de enige legitimatie voor de in het 
huidige concessiestelsel gelegen beperking van de vrijheid van meningsuiting, 
de schaarste van het medium, zo manifes~ niet bestaat. (Een aardige verge
lijking: de Italiaanse hoogste rechter heeft zich enkele jaren geleden niet 
ontzien het toen vigerende Italiaanse stelsel van uitsluitend een staats
omroep in strijd met de vrijheid van meningsuiting en daarmèe nietig te ver
klaren zodat sindsdien in Itali~ naast de RAI duizenden plaatselijke radio
en honderden plaatselijke televisiestations volstrekt vrij opereren.) 

De noodzaak van een vernieuwd bestel 

Naar onze mening, en daarin worden wij gesteund door talloze geluiden uit 
de omroepwereld zelf, is ons bestel geen erg lang leven meer beschoren. 
Het zal bezwijken aan zelf-uitholling zo er niet al door meer externe fac-

' toren van b.v. technologische aard een versneld dramatisch einde komt aan 
een omroepbestel dat ook veel goeds heeft gebracht. Bij dit laatste valt 
dan voorai te denken aan de door dit bestel toch gegarandeerde mate van 
omroepvrijheid, die gunstig afsteekt bij wat sommige andere Westerse landen 
te zien geven, om van de rest van de wereld maar te zwijgen. 
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II. RANDVOORWAARDEN MEDIABELEID 

Het standpunt van D1 66 met betrekking tot het mediabeleid is dat de over
hei.d in de eerste plaats de zorg heeft voor vrijheid van meningsuiting en 
voor verscheidenheid van informatievoorziening en opinievorming, 

De vrijheid van meningsuiting heeft binnen de grenzen van een regerings
beleid een ac~ief en een passief karakter. Actief omdat de overheid erop 
dient toe te zien dat deze vrijheid niet alleèn gewaarborgd wordt, maar 
ook zo optimaal mogelijk wordt gerealiseerd. Daartoe treft zij maatregelen 
en schept zi·j voorwaarden. Passief, omdat de overheid zelf de vrijheid van 
meningsuiting dient te respecteren en te bevorderen door zich te onthouden 
van inmenging, be!nvloeding, bemoeienis t.a.v. de uitingen/inhoud van de 
media. 

De vrijheid van meningsuiting heeft ook nog een ander actief en passief 
karakter en wel in die zin dat een ieder het actieve recht heeft de eigen 
mening te uiten, maar eveneens het passieve recht van ieders mening kennis 
te nemen. In dat kader moet ook elke beperking van distributiemogelijkheden, 
of monopolievorming daarin, bestreden worden en dient de overheid, even
tueel door financi~le steunmaatregelen volgens objectieve, vastgestelde 
normen, juist de mogelijkheden voor vrije kennisneming van uitingen in grote 
verscheidenheid te bevorderen; 
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Hoofdli,jnen 

Met onderstaande -punten wordt een poging gedaan een remedie t~ bieden tegen 
de gebreken van het huidige_omroepbestel, nu en in de nabije toekomst, met 
behoud van toch ook de ·positieve elementen van dit bestel. Zo gaan deze 
punten uit van een open en pluriform omroepbestel. 

Het plan wil de huidige concurrentieslag om de hoogte van de kijkcijfers 
en de daaruit resulterende verregaande vervlakking van het programma-aan~ 
bod bestrijden met de introductie van één minimum-aantal leden van een om~ 
roepvereniging voor de verkrijging van een volledige zendmachtiging en daar
boven afschaffing van de bestaande A-, B- en C-status voor deze verenigingen. 
Aan de huidige voortdurende ambitie van de omroeporganisaties om van C-sta
tus omhoog te stoten, respectievelijk aan de angst om een eenmaal verkregen 
A-status te verliezen, kan zo een einde komen. De rust voor de eigenlijke 
programmamakers is dan teruggekeerd. 

Vervolgens·voorzien de punten in een alternatief voor al diegenen, die be
zwaren hebben tegen de programma's van geprofileerde omroeporganisaties op 
de netten I en II: een nieuw derde net. _ 
Dit derde net tvordt niet door commercilHe ·zendgemachtigden gevuld zoals in 
de V.S. en, zij het onder toezicht, in Engeland. De voor "ons" derde net 
voorgestelde constructie is die van een Nationale Omroep Organisatie, die. 
echter bij het programmeren wel de kijkcijfers in het oog houdt, aangezien 
het haar taak is reclametijd - in blokken- te verkopen rond haar programma's. 
Dit derde net zal er ook toe moeten dienen de eerste twee netten "op te scho
nen" van de invloed van de commercie op de programmering en de vervlakking,· 
die daar nu zo zeer zijn ingeslopen, zcinder dat dit overigens tot een kwali
tatief pover programma-aanbod op het derde net hoeft te leiden. Alleen al 
de mogelijkheid van programma's die het bedrijfsleven met het oog op de ver
hoging van het eigen prestige zal "aanbieden", opent mede perspectieven voor 

·"ook nog kwaliteit" op het derde net. Tenslotte is een functie van het derde 
net, het "reclamenet", de concurrentie aan te gaan met buitenlandse commer
ciële zenders, die reeds nu met de kabel-tv en in de nabije .toekomst ook 
met de satelliet-tv op ons land gericht kunnen worden en daarmee het gevaar 
opleveren dat grote bedragen aan reclamegelden naar het buitenland gezogen 
zullen worden. Het hier voorgestelde derde net moet·er mede voor zorgen dat 
deze via één gezamenlijke omroeppot ons gehele landelijke omroepbestel ten 
goede kan komen. 

1. Radio en televisie worden in de toekomst niet meer per definitie op identieke 
wijze beheerd. Ten aanzien van de radio lijken zich momenteel nog niet der
mate grote moeilijkheden voor te doen dat een geheel nieuw bestel zich als 
noodzaak opdringt. De herstructurering van het tv-bestel zal echter ook 
voor de radio onvermijdelijk gevolgen hebben. 

2. Ten aanzien van de televisie komt er een einde aan het alleenvertoningsrecht 
van de bestaande omroeporganisaties. 

3. Naast de netten I en II wordt een net III in gebruik genomen. De zendmachti~ 

ging hiervoor wordt verleend aan een publiekrechtelijke stichting, een Natio
nale Omroep Organisatie (NOO), die programma's brengt waaromheen blokken 
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reclame kunnen worden gebouwd. Daarnaast kan de NOO "underwritten" program
ma's brengen, d.w.z. programma's die door b.v. het bedrijfsleven worden 
aangeboden, maar nièt door dit bedrijfsleven gemaakt of beïnvloed zijn: 
Olympische Spelen, Amerikaanse verkiezingen, een opera uit de Scala van Mi~ 
laan e.d. Het enige reclame-element - en hierop zal streng toezicht nodig 
ZlJn- mag schuilen in de vermelding vóór en na het programma: "dit wordt 
(werd) U aangeboden door -------". 

4, De NOO ressorteert evenals de traditionele omroeporganisaties onder d·e NOS 
als samenwerkingsorgaan. Dit heeft consequenties voor b.v. omroepfacilitei
ten, internationale contacten, arbeidsvoorwaarden en ook voor de gelijke 
maatstaven voor gemiddelde kosten van een uur programma. 

5, De televisienetten I en II blijven behouden voor de acht bestaande omroep
organisaties, de eventuele aspirant-omroeporganisaties, de NOS als zendge
machtigde, en de z.g. mini-omroepen. 

6. Alle acht grotere omroeporganisaties moeten verenigingen worden, met nader in 
de wet voor te schrijven democratische structuur. Het lidmaatschap wordt 
losgekoppeld van het abonnement op een programmablad. De NOS als samenwer
kingsorgaan zal een blad uitgeven dat de programmagegevens bevat van alle 
zendgemachtigden. De omroepverenigingen kunnen uiteraard aanvullend vereni
gingsnieuws, commentaren op programma's e.d. aan hun leden doen toekomen. 
Het (pseudo)-auteursrecht op niet-persoonlijke geschriften, als met name 
omröepprogrammagegevens, wordt afgeschaft, 

7. Om voor een volledige zendmachtiging in aanmerking te komen zal een omroep
vereniging allereerst een minimum aantal leden moeten tellen, die een be
paald lidmaatschapsbedrag betalen. Dit minimum ledental moet na een over
gangstermijn nader vastgesteld worden, nadat enige ervaring is opgedaan met 
de ontkoppeling van lidmaatschap en abonnement op een programmablad en de 
gevolgen die dit voor het werkelijke ledental zal hebben. Door deze over
gangstermijn wordt vermeden dat de wetswijziging op zichzelf al één of en
kele van de huidige omroeporganisaties de zendmachtiging ontneemt, Een 
stringente eis voor verkrijging èn behoud van de zendmachtiging is, dat de 
omroepvereniging zich in een volledig programma profileert, zoalsè Omroep
wet ook nu voorschrijft. 

8. De NOS zal als zendgemachtigde niet aan enige eis van ledentallen hoeven te 
voldoen. Wèl zal de NOS ook in een veranderde constellatie ten aanzien van 
haar programma's haar huidige wettelijke taak behouden. 

9. Een bepaald percentage van de programma's van alle zendgemachtigden zal Neder
lands moeten zijn. 

10. De programma's van de zendgemachtigden worden regelmatig- in hun geheel -
op de wettelijke criteria getoetst. Het resultaat kan tot een waarschuwing 
leiden en, bij herhaling, tot intrekking van de zendmachtiging. 

11. Nieuwe omroepverenigingen die tenminste de helft van het aantal leden hebben 
bereikt dat als minimum is ·Voorgeschreven voor de verkrijging van een volle
dige zendmachtiging, kunnen gedurende een overgangstermijn een zendmachtiging 
voor beperkte tijd verkrijgen, Voor een dergelijke zendmachtiging komen ook 
in aanmerking de omroepverenigingen wier ledental onder het wettelijk mini
mum daalt. 

12. Alle omroepverenigingen krijgen het re.cht, ieder even veel zendtijd te ver
zorgen, Dit geldt zowe·l voor de televisienetten I en II als voor alle radio
uitzendingen. 
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13. Anders dan nu zal een omroeporganisatie, die een zendmachtiging voor radio 
verwerft er niet automatisch ook een voor televisie verkrijgen., en omge
keerd. Ook zal een omroeporganisatie niet meer verplicht zijn van haar 
recht op zendtijd volledig gebruik te maken. 

14. De kosten van het bestel in zijn geheel worden bestreden uit de omroepbij
dragen, de opbrengsten van reclamespots en "aangeboden" programma's van 
alle zendgemachtigden, waarmee uitsluitend de NOS als samenwerkingsorgaan 
zich belast. Uit de omroepmiddelen worden gedurende de eerder genoemde over
gangstermijn zonodig ook de omroepverenigingen als dragers van een belang
rijk deel van het bestel, gesubsidieerd voor hun eigenlijke verenigingswerk. 

15. Een nader te bepalen percentage van het totaal van de omroepmiddelen wordt 
overgedragen aan een productiefonds vo"or cUltureel waardevolle. en kostbare 
programma's, waarop alle omroeporganisaties een beroep kunnen doen. 
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IV. DE REGIONALE OMROEP 

Regionale radio 

De eerder genoemde zorg voor vrijheid van meningsuiting en voor verscheiden
heid van informatievoorziening en opinievorming kan in belangrijke mate be
trokken worden op de dagelijkse leefsituatie van de luisteraars. Daarom 
dienen initiatieven tot schaalverkleining in de omroep, zoals de totstand
koming van regionale radio-omroepen naast de grootschaiige landelijke om
roep, bevorderd en gesteund te worden. · 

Naast de landelijke omroep moet dus een landelijke bedekking met regionale 
radio-omroep gerealiseerd worden, uiteraard binnen de technische mogelijk
heden met een evenredige verdeling van de etherfrequenties. 

D1 66 kiest voor een niet-commerci~le regionale omroep (hetgeen reclame niet 
uitsluit), die in haar organisatievorm zoveel mogelijk het eigen luister-
publiek representeert (zie art. 47 B van de huidige omroepwet). · 
Gezien de betrokkenheid van de centrale overheid bij de omroep door het 
alleenrecht van het verstrekken van zendmachtigingen en anderzijds de nood
zakelijke, volledige onafhankelijkheid-van de regionale omroep op programma
tisch en.ander gebied, is een open en duidelijk beleid vereist. Een recht
streekse financiering uit de begrotingen van lagere overheden (provincie
gemeente), zoals voorgesteld in de Beleidsnota-Regionale Radio-omroep van 
de Minister van C.R.M., wijst D'66 af op grond van de hieruit voortvloeiende 
gevaren voor.de journalistieke en informatieve onafhankelijkheid van de 
regionale omroep. · 

Ook met betrekking tot de financiering is het uitgangspunt dat regionale om
roep omroep is en geen welzijnsvoorziening. 
Voor de landelijke omroep is thans een eenvormig, duidelijk omschreven finan
cieringsstèlsel van kracht en daarvan dient de financiering van regionale 
radio-omro.ep een onderdeel te zijn. Dit betekent dat de bronnen zullen zijn 
de opbrengsten van de omroepbijdragen en van de STER-reclame. 
Regionale reclame zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, zoals prio
riteit voor regionale en plaatselijkè advertëérders/onde1~emingen en bepa
ling van een maximaal aantal reclameminuten per zenduur. 
Regionale reclame zal strikt gescheiden worden van de programmering, hetgeen 
overigens de mogelijkheid van zgn. "underwritten" programma's niet uitsluit. 
De landelijke STER dient de regionale reclame exploitatie in handen te krij
gen; de opbrengsten daarvan worden aan de centrale omroepmiddelen toegevoegd. 
Op deze basis kan een verdeling van het totale omroepbudget plaatsvinden, 
uitgaande van een effici~nt en pluriform functionerende landelijke omroep 
en regionale omroep met landelijke bedekking. De programma's van deze regio
nale omroep zullen, in tegenstelling tot het volledig programmavoorschrift 
voor de omroeporganisaties, een informatief en journalistiek karakter hebben. 
Het is noodzakelijk om een redactiestatuut te eisen. 

Regionale Televisie 

Binnen het kader van technische mogelijkheden en financi~le prioriteiten 
staat D •66 pÓsi tief tegenover het idee van regionale _en plaatselijke tele
visie-omroep, overigens evenmin als in de landelijke .situatie in een automa
tische koppeling met regionale radio-omroep. 

1) Op deze wijze wordt voorkomen dat de landelijk werkzame bedrijven zonder meer 
ook op het regionale niveau de eerste plaatsen kunnen .opeisen. 
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Bijlage 

RESOLUTIE ALGEMENE LEDENVERGADERING D1 66 

"De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Democraten •66, op 
4 eri 5 november 1978 te Breda in vergadering bijeen, gezien het door de 
werkgroep Kunsten en Media van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 
in de interimnota Omroep in de samenleving uitgewerkte standpunt met be
trekking tot o.a. de verschraling van het programma-aanbod bij de omroep, 
ten gevolge van de onderlinge concurrentiestrijd bij het winnen van leden; 
gezien het gegeven dat bij deze concurrentiestrijd de uiterlijke kwaliteit 
van programmabladen als oneigenlijke factor een grote rol speelt en dus 
invloed heeft op de zendtijdverdeling (de Omroepwet verworden tot Omroep
bladenwet); 
gezien de in bovengenoemde nota ge.signaleerde vercommercialisering binnen 
de omroeporganisaties; 
gezien het feit dat particulieren nu winsten behalen uit de merchandising 
vanuit de omroepbijdragen bekostigde programma's; 
gezien de oververtegenwoordiging van "levensbeschouwelijk onverschillige" 
zuilen in de verdeling van zendtijd, èn de opvallende "verlaging van het 
principieel soortelijk gewicht" van de overige, in opzet wèl levensbeschouwe
lijke omroepcomponenten; 

besluit, 

in afwachting van het moment waa.rop de gehele mediaproblematiek opgenomen 
zal zijn in het belaidsprogram van D1 66, alle D1 66-vertegenwoordigers in 
openbare lichamen te verzoeken als het standpunt van D1 66 uit te dragen, 
dat: 
1. het lidmaatschap van een omroeporganisatie totaal ontkoppeld dient te 

worden van het abonnement op een door die organisatie geproduceerd om
roepblad; 

2. de commerci~le invloed op de programma's ten sterkste teruggedrongen 
dient te worden, terwijl mogelijke opbrengsten uit merchandising etc., 
naar aanleiding van programma's behaald, ten goede dienen te komen aan de 
financiering van een goed programmabeleid; 

en besluit voorts, de werkgroep Kunsten en Media van de Stichting Wetenschap
pelijk Bureau D•66 te verzoeken in de nota Media in de samenleving de con
touren aan te geven voor een geheel nieuwe omroep- dan wel media-wet, 

en gaat over tot de orde van de dag." 





BIJLAGE BIJ S. Vl. B, -NOTA LA.l'IDELIJKE EN REGIONALE ür1ROEP ( CPu'lf 9) 

Op het deelcongres te Zutphen van 15 maart j,l. zijn de volgende punten ter be
handeling doorverwezen naar de voorjaars ALV van 25 en 26 april 1980, Over deze 
amendementen moet dus nog de definitieve besluitvorming plaatsvinden. 

Blz. 11- niem1 punt 1 A 
Toevoegen: 

Vooruitlopend op een hervorming van het radiobestel en gebruikmakend van de 
huidige \>/ettelijke mogelijkheden, dient de muzieksituatie binnen de omroep in
grijpend te worden verbeterd, 
Dit doel kan worden bereikt door de verzorging van Hilversum 4,en zo mogelijk 
ook van Hilversum 3, in handen te leggen van een zogeheten zenderredactie, een 
coördinatie-orgaan waarin mede;Terkers van de omroepen .zitting hebben •. De huidige 

'werkgroep muziek radioi' zou als ·zodanig kunnen fungerEn. 

Blz, 12-- punt 7 
Toevoegen: 

Er dient een maximum percentage te worden vastgesteld van de zendtijd die om
roeporganisaties besteden aan verstrooiende- programmis, Haardoor een betere ver
deling van de vier wettelijk voorgeschreven programmaoategoriegn bereikt wordt~ 

Er wordt voor de overgangstermijn ook een nieuw (verlaa.gd) minimumledental vast
gesteid voor adspirant-zendgemachtigden. 

Blz. 12- nieuw punt 7 A 
TQë':;;:Q"ëgen: · 

De al bestaande drie tru,en van de N.o.s. worden opgedragen aan drie afzonder
lijke lichamen, met ieder een aangepaste bestuursvorm, De N.O.S. als samenwer
kingsorgaan behoudt zijn huidige structuur, De N .0 .s. als facili teitenbedri.jf 
krijgt een structuur die het mogelijk maakt dat ook andere dan omroeporganisa
ties hiervan gebruik maken. De N.o.s. als zendgemachtigde zal worden onttrokken 
aan de bestuurlijke invloed van de overige zendgemachtigden, 

Blz. 12- punt 11 
vTi.iziging in derde regel: 

Het ;word 11 overgangsterrnijn11 ;10rd t vervangen door het v/Oord 11 adspirantenterrnijn11
, 

Blz. 13- nieuw punt 16 
Toevoegen: · 

Er dient een centraal archief voor beeldbanden, films en geluidsopnamen te 
komen zodat het uitHissen van ·"cultureel 11aardevolle 11 programma's en derhalve 
vernietiging van vooral Nederlands cultuurgoed voorkomen '1-/0rdt of tot het· 
uiterste beperkt. ·Dit centraal archief za.l een publiekgerichte-functie moeten 
krijgen in (e ruimste zin van het YlDOrd en derhalve ·niet alleen ten dienste 
mogen staan aan de omroepen maar ook aan onderl</j_js, onderzoek, musea en andere 
educatieve instellingen, een en ander onder gelijktijdige nakoming van auteurs
rechtelijke verplichtingen. 
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