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Verantwoording
Het beleidsprogramma van D66 omschrijft sinds jaar en
dag het in de visie van die partij meest gewenste
televisiebestel als volgt:
"Het landelijk televisiebestel zal bij voorkeur
drie netten tellen: een geprofileerd net, een
commercieel en een cultureel/ edukatief net.
De
oprichting is derhalve gewenst van een binnenlands
commercieel net, als "antwoord" op de commerciElle
programma's die ons (per satelliet) vanuit andere
landen bereiken."
De fraktie van D66 in de Tweede Kamer heeft aan de
Stichting Wetenschappelijk Buro van D66 gevraagd die
visie te aktualiseren en te detailleren, en haar
daarmee uit te werken tot een schets van een mogelijk
Nederlands omroepbestel in de nabije toekomst. Een
commissie uit de SWB-werkgroep Media en
Telecommunicatie heeft daartoe deze nota opgesteld.
Het ontwikkelen van een aktuele politieke visie op
het omroepbestel is een dringende noodzaak.
In de eerste plaats is ons unieke omroepbestel door
een toegenomen concurrentie tussen omroepen, die
gedwongen zijn te dingen naar de gunst van de kijker,
en door een nog steeds toenemende invloed van (al dan
niet toegestane) commercie op weg een soort
halfslachtige mengvorm te worden tussen publieke en
commerciElle omroep. Daardoor dreigen de positieve
verworvenheden van ons bestel, zoals de identiteit van
de publieke omroepen, de veelvormigheid van
programma's en het aanbod van Nederlands produkt
verloren te gaan.
In de tweede plaats is een aantal plannen in
ontwikkeling om op korte termijn te komen tot
commerciële Nederlandse televisie, zowel binnen als
buiten het nationale bestel.
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Daartoe heeft de geleidelijke vorming van een
commercieel Europees televisiebestel, met zijn
mogelijke aantrekkingskracht voor adverteerders, in
hoge mate bijgedragen. De politiek dient zich voor het
beoordelen van dergelijke plannen een toetsingskader
te scheppen, anders is zij veroordeeld om voortdurend
achter voldongen feiten aan te hollen.
De schets van een mogelijk omroepbestel die in deze
nota wordt gegeven heeft niet de pretentie een kant en
klare blauwdruk te zijn. Daarvoor bevat zij nog teveel
witte plekken, daarvoor zijn vele beslissingen nog te
arbitrair.
De nota moet dan ook worden gezien als een
stuk dat twee doelen wil dienen. In de eerste plaats
is zij een diskussiestuk, dat wil bijdragen aan de
meningsvorming over het Nederlandse omroepbestel in de
toekomst, een meningsvorming die volgens D66 op zo
kort mogelijke termijn dient plaats te vinden.
In de
tweede plaats geeft de nota door de uitwerking en
detaillering van het uitgangspunt, aan hoe groot het
aantal keuzes is dat bij een verandering van
omroepbestel zal moeten worden gemaakt. Het is een
gevaarlijke illusie om te menen dat commerciële
televisie kan worden gelntroduceerd "als drie omroepen
daartoe besluiten".
Daartoe moeten vele, soms
ingrijpende en soms gedetailleerde beslissingen worden
genomen, en het kader daarvoor dient in politieke
besluitvorming tot stand te komen.
Het diskussiekarakter van deze nota is ook de
rechtvaardiging voor het feit, dat met name het
televisiebestel als uitgangspunt en als voorbeeld is
genomen voor de uitwerking.
Aan de enorme
consequenties die verandering van dat bestel zal
hebben voor andere media zoals radio en pers wordt wel
aandacht besteed, doch slechts in geringere mate.
De nota wordt uitgebracht onder auspiciën van de
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66.
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De mediawet
Op 1 januari 1988 is de Mediawet in werking getreden.
Tegen die wet, die grotendeels als een (poging tot)
bestendiging van de reeds bestaande mediasituatie kan
worden beschouwd, zijn van vele kanten bezwaren
ingebracht.
Voor D66 waren die bezwaren ernstig
genoeg om tegen de Mediawet te stemmen.
Met de constatering dat de Mediawet desondanks van
kracht is geworden is echter het laatste woord
allesbehalve gezegd.
Men kan zich met recht afvragen
hoelang de Mediawet in zijn huidige vorm stand kan
houden. Een drietal ontwikkelingen is daarbij
relevant.
2.1. Opstelling van de politiek tegenover
commerciële televisie
Een merkwaardige politieke tweeslachtigheid is de
tegenstelling tussen enerzijds de Mediawet, die
uitgaat van een non-commercieel bestel en geen
commerciële televisie kent, en anderzijds het
regeerakkoord dat ten grondslag ligt aan het in 1986
aangetreden tweede kabinet-Lubbers. In dat
regeerakkoord wordt, kort gezegd, gesteld dat een
commercieel televisienet zal worden vormgegeven indien
tenminste drie A-omroepen het uitgangspunt van noncommercialiteit wensen te verlaten.
Zou hetzelfde
gelden voor slechts twee A-omroepen dan zal de
mogelijkheid van een gedeeltelijk commercieel net
worden onderzocht. Vervolgens worden enkele
voorwaarden vermeld waaraan een zo te vormen
commercieel net moet voldoen, en wordt de garantie
gegeven dat het in de omschreven situatie door
wetswijziging tot stand zal kunnen komen.
Het is echter een illusie om te menen dat het
regeerakkoord voldoende richtlijnen bevat om een
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commercieel televisienet zonder verdere diskussie in
te voeren. In het vervolg van deze notitie zal
blijken, op hoeveel punten expliciete besluitvorming
noodzakelijk is: de vele knopen die zich voordoen zal
men eenvoudig niet kunnen laten liggen, met zal ze
moeten doorhakken.
De consequentie is dat een voorstel voor commerci~le
televisie, ook al ligt dat binnen de grenzen van het
regeerakkoord, tot een nieuwe (zware) politieke
diskussie zal leiden.
De kans dat zo'n diskussie nog in deze
regeerperiode noodzakelijk wordt lijkt momenteel te
groeien.
De drie meest in aanmerking komende omroepen, AVRO,
TROS en Veronica, die tot voor kort volstonden met het
om strijd lanceren van afzonderlijke commerci~le
plannen, zitten onder druk van het regeerakkoord met
elkaar aan tafel. Een drietal grote uitgevers van
gedrukte media is bij hen aangeschoven.
De
Nederlandse politiek kan zich niet permitteren om te
wachten totdat aan die tafel overeenstemming is
bereikt.
Het doel van deze discussienota is het geven
van een aanzet tot het formuleren van een
toetsingskader.
Er is, sprekend over de opstelling van de
Nederlandse politiek terzake, nog een andere
ontwikkeling te signaleren, die dieper gaat dan het
regeerakkoord.
Van de vier grote politieke partij en
hadden tot voor kort slechts D66 en de VVD zich
onomwonden uitgesproken voor ingrijpende wijzigingen
in het mediabestel.
Binnen de PvdA woedt al enige tijd een discussie over
vernieuwing van het omroepbestel. Na het rapport "Een
wijs bestel" van de Wiardi Beekman Stichting uit 1986,
waarin een uitgewerkt duaal bestel wordt voorgesteld,
en het verkiezingsprogramma uit hetzelfde jaar, waarin
uitsluitend over publieke omroep wordt gesproken,
verscheen in 1987 het rapport "Schuivende Panelen",
waarin opnieuw, zij het voorzichtig, gekozen wordt
voor een duaal bestel.
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Daardoor stijgt de kans dat binnen afzienbare tijd een
ruime meerderheid in het Parlement zich voorstander
toont van een commercieel derde net, en daarmee de
kans dat de huidige Mediawet niet lang ongewijzigd zal
voortbestaan.
2.2. Nederlandse omroep buiten het bestel
Los van de diskussie over het Nederlandse omroepbestel
en ieders toekomstige plaats en taak daarin, en los
van de Europese omroepsatellieten (waarover later),
groeit met de maand de kans dat het Nederlandse bestel
grote invloed zal gaan ondervinden van nieuwe
Nederlandstalige cornmerci~le omroepen die niet binnen
het bestel, maar daarbuiten een plaats zullen zoeken.
Waarschijnlijk nog dit jaar zal de Vlaamse cornmerci~le
omroep van start gaan. Op grond van afspraken, gemaakt
bij de totstandkoming van de Mediawet, zal deze
satellietzender niet van de kabelnetten worden
geweerd, en dus een welkome nieuwe
bestedingsrnogelijkheid voor Nederlandse reclamegelden
worden.
In januari 1988 zijn plannen gelanceerd voor een
cornmerci~le Nederlandse televisie-omroep, die onder de
voorlopige naam 'Benelux TV' zal gaan uitzenden via de
ECS-satelliet. Deze omroep denkt gebruik te gaan rnaken
van het enige "gat" dat artikel 66 van de Mediawet
daartoe openlaat.
Door hun reclameregiem nauwgezet
aan de Nederlandse regelgeving aan te passen kan hij
bereiken, dat doorgifte op de kabelnetten wettelijk is
toegestaan. Vanuit dezelfde bron zijn plannen voor
cornmerci~le radio-omroep gelanceerd.
2.3. De Europese regelgeving
De pogingen van de Mediawet om het Nederlandse bestel
te beschermen, met name tegen van buiten komende
(commerci~le)
invloeden, staan op gespannen voet met
Europese regelgeving.
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Binnen de Europese Gemeenschap verscheen in 1984 het
Groenboek "Televisie zonder grenzen", dat aanleiding
was tot het opstellen van een concept-richtlijn waarin
enerzijds regels voor de omroep werden gegeven, maar
anderzijds de mogelijkheid om legale
omroepuitzendingen uit een andere lidstaat te weren
vrijwel tot nul werd gereduceerd.
Daardoor zou met
name een uitzending met specifiek op ons land gerichte
reclame niet meer kunnen worden tegengehouden.
Omdat
een aantal lidstaten, waaronder Nederland, tegen de
concept-richtlijn het bezwaar hadden dat het bedrijven
van omroep te eenzijdig als een economische aktiviteit
werd gezien, en te weinig rekening werd gehouden met
het aspekt van nationale cultuurverspreiding, besloten
de betrokken ministers in december 1986 de
problematiek "over te hevelen" naar de Raad van
Europa.
Dat zal naar verwachting binnenkort
resulteren in een conventie over ondermeer het
grensoverschrijdend televisieverkeer. De mogelijkheid
om daarbij belemmeringen op te werpen ten aanzien van
kabel-doorgifte van buitenlandse programma's is
zodanig, dat van strijd met de betreffende bepalingen
uit de Mediawet nauwelijks sprake zal zijn.
Het Europese Parlement heeft inmiddels met een haast
unanieme meerderheid de oudere concept-richtlijn van
de Europese Commissie aangenomen. De richtlijn is
daarmee echter niet bindend.
Daartoe is een besluit
nodig van de Europese ministerraad dat gezien
bovengenoemde ontwikkeling waarschijnlijk nog geruime
tijd op zich zal laten wachten.
Daarmee is echter de Europese bedreiging van de
Mediawet nog niet afgeweerd. Inmiddels heeft de Bond
van Adverteerders aan de Nederlandse rechter een
oordeel gevraagd over het verbod van op Nederland
gerichte reclame, zoals dat thans te vinden is in
artikel 66 van de Mediawet.
Aan het Europese Hof te Luxemburg is een prejudiciele
beslissing gevraagd over vermeende strijd van het
verbod met het vrije verkeer van diensten dat het EGverdrag stipuleert.
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Vrij algemeen wordt aangenomen dat die beslissing
negatief zal uitvallen voor het verbod. Daarmee zal
een essentieel onderdeel van de Mediawet zijn
vervallen, en de diskussie op dat punt weer zijn
geopend.
Volledigheidshalve zij vermeld, dan ten aanzien van
nog een aantal andere bepalingen uit de Mediawet is
gesteld dat zij strijdig zouden zijn met Europees
recht. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderscheid
tussen omroep en abonnee-televisie, de verplichte
besteding bij het NOB en het voorgeschreven percentage
Nederlands produkt.
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Overheidsbemoeiing en voortschrijdende
techniek

Ten tijde van de introduktie van de radio-omroep in de
jaren twintig werd aan de overheid een zeer veel
omvattende rol toegekend. Zo moesten uit te spreken
teksten tot 1940 vooraf worden goedgekeurd door de
Radio Controle Commissie.
Deze preventieve censuur
werd na 1945 vervangen door vrijwillige zelfcensuur.
Pas in de Omroepwet van 1967, die in 1969 in werking
trad, werd in feite de vrijheid van meningsuiting ook
ten aanzien van de omroep vastgelegd.
Sinds 1982 is
die vrijheid, zij het geclausuleerd, opgenomen in de
Grondwet.
Voor de aanvankelijk zeer grote greep van de
overheid op de omroep werden twee argumenten
aangevoerd, die tot op de dag van vandaag in dE
diskussie een rol spelen.
In de eerste plaats voerde men aan dat de
schaarste
van het medium een veel grotere regulering door de
overheid vereiste dan bijvoorbeeld bij de gedrukte
media.
In de tweede plaats meende men dat de indringendheid
van het medium op de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid legde, ook ten aanzien van de inhoud.
Duidelijk zal zijn, dat die twee argumenten in feite
keerzijden van dezelfde medaille zijn: hoe groter de
schaarste van het medium, des te indringender is de
rol van de aanbieders die tot de huiskamer vermogen
door te dringen.
3.1. De voortschrijdende techniek
De afnemende greep van de overheid op de omroep
correspondeerde met snelle technische veranderingen,
die zich tot op de dag van vandaag voortzetten.
Door verbetering van zend- en ontvangsttechniek werd
het aantal frequenties enorm uitgebreid.
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FM- en UHF-techniek deden de capaciteit van het medium
ether zowel voor radio als voor televisie met een
veelvoud toenemen.
De bekabeling van Nederland zorgde voor een nieuwe
uitbreiding van mogelijkheden: zowel in praktische zin
door het wegvallen van de noodzaak om steeds nieuwe
individuele antennes neer te zetten, als in technische
zin, doordat nieuwe ontvangstmogelijkheden ontstonden.
Zo werd de ontvangst mogelijk van lokale programma's
die werden uitgestuurd zonder tussenkomst van het
medium ether.
Belangrijker nog was de kabelontvangst
van omroepsatellieten, die zich door hun relatief lage
zendvermogen niet leenden voor individuele ontvangst.
Terzijde zij hier opgemerkt, dat de rol van de
bekabeling op de Nederlandse mediadiskussie van het
laatste decennium moeilijk kan worden onderschat. Door
historische oorzaken werd Nederland als
dichtstbevolkte land ook het dichtstbekabelde land ter
wereld.
Dat leidde ertoe, dat wij met nieuwe
ontwikkelingen op mediagebied eerder, en indringender
werden geconfronteerd dan andere landen.
Omroepsatellieten, die in opzet waren gericht op een
Europese markt, maar voor doorgifte op een kabelnet
waren aangewezen, zagen zich geconfronteerd met een
potentieel kijkerspubliek dat zich voor een
onevenredig hoog percentage in Nederland bevond.
Daardoor ontstond de neiging programma's op de
Nederlandse markt te gaan richten, met daarvan weer
als gevolg een onevenredig grote invloed van die
omroepsatellieten op het Nederlandse bestel en de
diskussie daarover.
De volgende uitbreiding van zend- en
ontvangstmogelijkheden zal de Direct Braadcasting
Satellite (DBS) zijn.
Dat is de omroepsatelliet met
een zodanig groot vermogen, dat individuele ontvangst
door middel van een kleine schotel mogelijk wordt. Een
kabelnet als intermediair is dan technisch niet meer
noodzakelijk.
Te verwachten valt dat de komst van de DBS, die vanaf
1988 wordt verwacht, vooral in het niet-bekabelde deel
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van Europa een aanzienlijke verschuiving in het
patroon van ontvangst en mediaconsumptie ten gevolge
zal hebben. Voor Nederland zullen de gevolgen eerder
juridisch dan technisch van aard zijn.
Niet te
verwachten valt, dat de DBS hier een plotselinge
verschuiving van kabel naar individuele schotel zal
veroorzaken, zeker niet indien diezelfde DBS ook via
de kabel is te ontvangen.
Wat wel verandert is de
greep van de overheid. Zolang satellieten uitsluitend
via het kabelnet kunnen worden ontvangen kan de
overheid de ontvangst door middel van voorschriften
voor dat kabelnet aan banden leggen.
Dat is thans
gebeurd in artikel 66 van de Mediawet.
Zodra echter
een satelliet via een schotel op het eigen dak is te
ontvangen ontvalt aan een dergelijke regulering de
legitimatie. Verbieden op de kabel wat op het eigen
dak is te ontvangen zou de overheid in strijd brengen
met het grondrecht van een vrije ontvangst van
informatie, en bovendien de positie van de kabelnetten
ernstig ondermijnen.
Duidelijk is dat het voortschrijden van de techniek
naast vergroting van de capaciteit nog een andere
dimensie toevoegt: ook afstanden verdwijnen als
belemmerende faktor. Straalverbindingen brengen
voordien onontvangbare buitenlandse zenders in de
Nederlandse huiskamer. Satellieten introduceren naast
de nationale programma's een opkomend Europees
omroepbestel. Programma's uit andere continenten
dienen zich aan.
De ingrijpende en steeds snellere technische
ontwikkeling heeft de hierboven genoemde argumenten
voor een sterke overheidsbemoeienis met de omroep
steeds verder in kracht doen inboeten. De schaarste
van het medium ether is dusdanig afgenomen, dat zij
niet meer als het principiële argument voor
overheidsbemoeienis kan gelden.
Dat betekent overigens niet dat bezien vanuit
programma-aanbieders de schaarste geheel is verdwenen:
gebleven is een zekere "hoogdrempeligheid" van de
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ether als medium.
Hoe groot ook de capaciteit aan
frequenties: die capaciteit moet gelijktijdelijk en
volgtijdelijk worden verdeeld over de vele aanbieders.
Technische regels moeten worden gesteld om te
voorkomen dat men in elkaars vaarwater komt. De rol
die voor de overheid resteert nu schaarste van het
medium zo sterk is afgenomen is die van verdeler van
capaciteit en bewaker van de spelregels.
Die rol is
echter een marginale: zij rechtvaardigt geen
verdergaand ingrijpen dan op grond van technische
criteria noodzakelijk is.
Bezien van de ontvangstzijde, die van de
programmaconsumenten, lijkt de schaarste in de nabije
toekomst geheel te verdwijnen. Een situatie waarin de
consument kan beschikken over veel méér
televisieprogramma's dan er binnen- en buitenlandse
kranten te koop zijn rechtvaardigt vanuit zijn
gezichtspunt geen overheidsbemoeienis meer. Met des te
meer reden verdwijnt de 11 indringendheid 11 van het
medium als legitimatie daarvoor.
De
programmaconsument die kan kiezen uit een enorm aanbod
is mans genoeg om zelf te bepalen wat hij wel en niet
wil zien.
3.2. Nieuwe Schaarste
De afgenomen schaarste aan capaciteit heeft wel nieuwe
schaarsten in de ether doen ontstaan. Een zelfde
probleem als binnen de informatica lijkt zich
momenteel in de ether voor te doen.
Het hardwareaanbod heeft zich sneller ontwikkeld dan de software,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Er is dan ook een
nieuwe schaarste in de ether waar te nemen in het
aanbod van kwalitatief hoogstaande programma's.
Steeds duidelijker wordt dat niet alleen voor het
vergroten van de ether, maar ook voor het vullen ervan
een prijs betaald moet worden. Het Nederlandse bestel
lijkt de concurrentie met de buitenlandse zenders
vooralsnog aan te kunnen.

15

Kijkcijfers tonen aan dat in Nederland onafhankelijk
van het aantal te ontvangen buitenlandse zenders in
overgrote mate naar Nederland I en ~I wordt gekeken.
De kijker verlangt echter -terecht - steeds hogere
kwaliteit en de kosten van eigen produkties zijn voor
een publiek bestel steeds moeilijker te dragen.
Daarbij komt dat de prijs van het programma-aanbod ook
stijgt door de concurrerende vraag van draagkracntiger
(buitenlandse-sateliet-) zenders.
Behoud van de
kwaliteit zal dan ook voor de Nederlandse omroep een
steeds grotere opgave worden.
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Legitimatie van overheidsbemoeienis
Het meest principiële bezwaar dat kan worden
aangevoerd tegen de op 1 januari 1988 in werking
getreden Mediawet is dat een heldere visie op de rol
van de overheid ten aanzien van de media in die wet
ontbreekt. Ooit was de schaarste van het medium ether
het voornaamste argument voor vergaande
overheidsbemoeienis. Nu dat argument (vrijwel geheel)
is weggevallen dient de overheid terug te treden, en
zich af te vragen welke andere doelstellingen en taken
overheidsbemoeienis met het mediabestel
rechtvaardigen, en in welke mate.
D66 is van mening dat de noodzaak van
overheidsbemoeienis met het mediabestel nu en in de
toekomst is terug te voeren tot een tweetal
overheidstaken:
1. het garanderen van de vrijheid van
meningsuiting,
2. het voorzien in de culturele en maatschappelijke
behoeften in de samenleving.
"Vertaald" naar het omroepbestel betekent dat het
volgende.
4.l.De vrijheid van meningsuiting in de ether
Omroep is een "hoogdrempelig" medium. Dat betekent dat
de vrijheid van meningsuiting om praktische redenen
niet zover kan gaan, dat elk individu toegang tot de
ether wordt gegeven zoals hem vrijheid van drukpers
wordt gegarandeerd.
De overheidsgarantie dient in dit
geval in te houden dat groepen uit de samenleving, die
zich voor het uiten van hun mening van het medium
ether wensen te bedienen, en die voldoen aan vooraf
opgestelde objectieve criteria, daartoe in staat
worden gesteld.
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4.2 De culturele en maatschappelijke behoeften in de
samenleving
De overheid heeft ten aanzien van de culturele en
maatschappelijke behoeften in de samenleving een
algemene taak. Die taak omvat doelstellingen als:
- stimuleren van kunst en cultuur
- edukatie
- voorzien in de behoeften van minderheidsgroepen
in de samenleving.
- stimuleren van de participatie en emancipatie
Op zich zij~ die doelstellingen niet mediapolitiek van
aard.
De overheid gebruikt echter bij het realiseren
ervan de media als instrument.
Het is deze doelstelling die een deel vormt van wat
men wel noemt: waken voor de pluriformiteit in het
aanbod.
Voor een deel is die pluriformiteit
gegarandeerd door het grote aantal aanbieders. Ten
aanzien van de programmatische inhoud van het
Nederlandse omroepbestel dient de overheid echter een
zorgplicht op zich te nemen.
Het uitgangspunt van een
'overheid op afstand' betekent daarbij, dat de
overheid die doelstellingen zoveel mogelijk tracht te
realiseren door maatregelen in de voorwaardescheppende
en stimulerende sfeer.
Pas als het doel op die manier
niet in voldoende mate is te bereiken dient de
overheid tot regelgeving over te gaan.
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Commercie in de omroep
Met het uitgangspunt van een overheid, die zich
slechts vanuit een tweetal vooropgestelde taken met
het mediabestel bezig houdt, is ook het standpunt van
die overheid bepaald ten opzichte van commerciële
omroep.
Nederland heeft vanoudsher een publiek omroepbestel,
gebaseerd op het principe van non-commercialiteit. Dat
bestel heeft de Nederlandse omroep een groot aantal
verworvenheden opgeleverd, met name in kwalitatieve
zin, die behouden dienen te blijven.
Gegeven de geformuleerde doelstellingen is echter de
vraag die beantwoord moet worden niet:
"waarom zou er
commercHlle omroep moeten zijn", maar: "waarom zou er
géén commerciële omroep mogen zijn?" Waken tegen
commerciële omroep, of zelfs tegen commercie in het
bestel, is immers geen overheidsdoelstelling op zich.
Als de overheid zich verzekert van de mogelijkheid om
haar doelstellingen in het mediabestel tot gelding te
brengen is er geen afzonderlijke reden om zich tegen
commercie als zodanig te verzetten.
Wel kunnen genoemde doelstellingen de overheid
ertoe brengen ten aanzien van reclame en commercie
regulerend en beperkend op te treden.
Met name de
wens om het omroepprogramma als geheel op een gewenst
cultureel nivo te brengen kan aanleiding zijn tot het
beperken van reclame-uitingen naar soort, maat en
getal.
5.1 Verloedering
Naast deze principiële is ook een meer pragmatische
benadering van het onderwerp commerciële omroep
noodzakelijk.
Het zou een volstrekte illusie zijn om
te denken, dat ons publieke bestel ook daadwerkelijk
vrij is van commercie.
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In de eerste plaats berust de financiering voor
minstens een derde deel op gereguleerde commercie via
de STER. Door toename van de STER-zendtijd stijgt dat
aandeel. Wij naderen dan ook de situatie dat het
publieke bestel voor de helft uit commerciële middelen
wordt betaald.
In de tweede plaats hebben sluikreclame en
"product-placing" zich in het omroepbestel een
zodanige plaats verworven, dat de regels van de nieuwe
Mediawet het kwaad niet zullen kunnen keren. Juist
deze vorm van commercie heeft de grootste
verloederende werking op het bestel: het mag niet,
maar ieder~en ziet dat het toch gebeurt, en omdat het
niet mag zijn er ook geen regels voor.
Er is nog een derde vorm van "commercie" die ons
publieke bestel heeft uitgehold, en dat is de
concurrentie tussen de omroepen zelf. Die omroepen
zijn geleidelijk aan uitgegroeid tot grote
ondernemingen met een omzet van honderden miljoenen
guldens. Die omzet wordt bepaald door de status in de
zin van de Mediawet, en die is in ons bestel
afhankelijk van één allesbepalende grootheid: het
ledental.
Het gevolg is een jacht op leden die ook
voor de publieke omroepen verhoging van de kijkcijfers
tot belangrijkste doelstelling maakt.
De omroepen
zijn daardoor steeds meer op elkaar gaan lijken, zij
zoeken immers allen de gunst van het massa-publiek. Op
profilering van de oorsronkelijke eigen identiteit
staat door de nu geldende concurrentieregels de straf
van zendtijdverlies.
Gevolg is een steeds verder
afnemende pluriformiteit van het programma-aanbod.
Het Nederlandse omroepbestel dreigt door bovengenoemde
invloeden een bestel te worden dat niet meer publiek
is, niet commercieel, maar iets ongrijpbaars er tussen
in. Juist die ongrijpbaarheid werkt de verloedering in
de hand: het· publieke bestel verloochent zijn publieke
karakter onder invloed van commerciële doelstellingen,
die officieel niet bestaan.
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Het triale bestel dat hierna wordt beschreven is voor
alles gericht op het scheppen van duidelijkheid door
een outvlechting van belangen en doelstellingen.
Als men op goede gronden tot de conclusie komt dat de
publieke omroep in stand moet blijven, dan moeten de
doelstellingen daarvan onbelemmerd tot gelding kunnen
komen.
Daartoe moeten publieke omroep en commercie
uit elkaar worden getrokken. Omdat er tegen
commerciële omroep geen principiële argumenten zijn in
te brengen dient voor de commercie die weg geopend te
worden.
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Het bestaande als gegeven
Wie nadenkt over de vormgeving van het Nederlandse
omroepbestel in de nabije toekomst vertrekt niet
vanuit een blanko uitgangspositie. Het herbezinnen op
de taak van de overheid ten aanzien van de media
betekent niet dat men het bestaande bestel van de ene
dag op de andere overboord zou kunnen gooien, om iets
heel nieuws op te bouwen. Dat zou niet alleen
praktisclf onmogelijk zijn, maar ook onwenselijk: het
bestaande bestel heeft vele verworvenheden gebracht
(ook in vergelijking met andere systemen in andere
landen), zoals pluriformiteit, kwaliteit en openheid,
die niet alleen behouden, maar zelfs versterkt moeten
worden.
Bij het vormgeven van het triale bestel dat hierna
wordt beschreven is een aantal elementen uit het
huidige bestel als gegeven aanvaard.
De belangrijkste van die gegevenheden zijn:
- Nederland kent op dit moment 9 grote omroepen,
waaronder de NOS; in principe zullen die omroepen
in een toekomstig bestel een plaats moeten kunnen
krijgen.
- Per 5 april 1988 zal Nederland drie nationale
televisienetten ter beschikking hebben; verdere
uitbreiding van dat aantal ligt voor ons kleine
taalgebied met zijn beperkte financiële en
programmatische mogelijkheden voorlopig niet voor
de hand.
Wanneer men bij het vormgeven van een bestel van deze
gegevenheden uitgaat is het gevolg, dat het
Nederlandse omroepbestel zich ook in de (nabije)
toekomst zal onderscheiden van enig ander bestel ter
wereld.
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Het TRIALE Televisiebestel
Voor de kern van het voorgestelde televisiebestel
keren wij terug naar het in het begin omschreven
programmatische uitgangspunt van D66. De drie
beschikbare televisienetten dienen zo te worden
ingericht dat elk van die netten een eigen, onderling
verschillende doelstelling en karakter krijgt.
Het eerste net, hierna als het "geprofileerde net"
aangeduid, wordt gevuld door omroepen die zich primair
ten doel stellen om vanuit een vooropgestelde
specifieke visie programma's aan te bieden aan het
Nederlandse publiek.
Dat kan een maatschappijvisie zijn, maar bijvoorbeeld
ook een eigensoortige visie op cultuur.
Het tweede net, hierna aangeduid als het "algemene
net", brengt zelfstandig een breed en volledig
programma dat voldoet aan vooropgestelde criteria van
pluriformiteit en dat kan aanvullen ten aanzien van
programmatische behoeften waarin door de twee andere
netten niet wordt voorzien.
Het derde net, hierna aangeduid als het "commercHHe
net", wordt gevuld door omroepen die hun programma
financieren door het toelaten van reclame-uitingen.
Daartoe zal op dat net de mogelijkheid voor het
uitzenden van reclameboodschappen groter zijn, naar
maat, getal en soort, dan in het huidige bestel.
Drie netten, elk met een eigen gezicht, vandaar een
"triaal" bestel, dat zich onderscheidt van een duaal
bestel doordat naast een commercieel net twee publieke
netten bestaan, elk met een eigen invulling.
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7.1.

Beschrijving van de drie netten

Bij de navolgende beschrijving dient te worden bedacht
dat in paragraaf 2.7 als gegeven is aanvaard, dat de
bestaande omroepen in beginsel in de toekomstige
mediastruktuur moeten kunnen worden ondergebracht.
Daarom is telkens aan een overgangsregeling aandacht
besteed. Overigens zijn in de toekomst afzonderlijke
radio- en televisie-omroepen denkbaar.
(zie hoofdstuk 10)
I.

HET GEPROFILEERDE NET

a. Karakter.
Het geprofileerde net biedt toegang tot de ether aan
omroepen die zich ten doel stellen om vanuit een
specifieke visie programma's aan te bieden. Die visie
kan een levensbeschouwelijke grondslag zijn, een
specifieke maatschappelijke invalshoek, een eigen
culturele opvatting of anderszins. Noodzakelijk is
echter dat die visie zich onderscheidt van datgene wat
reeds door andere omroepen in het Nederlandse bestel
wordt gebracht; de geprofileerde omroep moet aan het
veelvormige omroepbestel een element toevoegen.
Om
optimaal inhoud te geven aan de vrijheid van
meningsuiting in de ether dient het net open te ZlJn:
dat betekent dat nieuwe omroepen moeten kunnen worden
toegelaten. Niet uit te sluiten valt dat in de
toekomst reeds toegelaten omroepen na ijking weer
zullen verdwijnen.
Tezelfdertijd moet bij de inrichting van het net
worden gewaakt voor een te grote versnippering van
zendtijd.
b. Toelatingsvereisten.
Een maatschappelijke groepering die televisiezendtijd
wenst te verkrijgen organiseert zich in de vorm van
een omroep- of televisievereniging. In de statuten is
voorzien in democratische controle door de leden op
het reilen en zeilen van de vereniging.
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Voor de toelating tot het geprofileerde net geldt dan
zowel een kwantitatief als een kwalitatief
beoordelingscriterium.
Het kwantitatieve element bestaat uit een wettelijk
vastgelegd minimum aantal leden, die een contributie
van tenminste een bepaald minimum betalen.
Indien de vereniging tevens een programmaweekblad
uitgeeft dan wordt het abonnement op dit blad niet
tevens als lidmaatschap beschouwd. In verband daarmee,
alsmede om de openheid van het net te waarborgen,
dient het minimum ledental aanzienlijk lager te worden
vastgesteld dan thans geldt voor A- en B-omroepen.
Gedacht zou kunnen worden aan een aantal van 150.000
leden.
Het kwalitatieve element wordt op twee tijdstippen
en manieren getoetst. Bij de beoordeling omtrent
toelating tot het net wordt aan de hand van de
statutaire doelstelling van de vereniging getoetst of
voldaan is aan het vereiste, dat zij een specifiek
element aan het omroepbestel toevoegt. Die toetsing
geschiedt door een onafhankelijke instantie (zie
hierna onder 7.2.1.) aan de hand van een wettelijk
vastgelegd toetsingskader. Als zodanig blijft in de
wet een formulering opgenomen die naar strekking
overeenkomt met die in artikel 14 van de huidige
Mediawet (het "stromingsartikel").
Tijdens de periode gedurende welke de vereniging
programma's uitzendt vind geen beoordeling plaats "van
buiten af".
Het toetsen van de (inhoud van)
programma's is voorbehouden aan de interne democratie
van de vereniging.
c. Inrichting.
De zendtijd op het geprofileerde net wordt verdeeld
door het verlenen van concessies. Elke concessie geeft
recht op een gelijk deel van de zendtijd op het
geprofileerde net, zodat statusverschillen niet meer
bestaan.
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~1j het verdelen van de zendtijd tussen de omroepen
gelden dan drie uitgangspunten:
- iedere omroep krijgt evenveel
- gestreefd wordt naar een cyclus van een week, zodat
in beginsel elke omroep per week evenveel zendtijd
heeft
- gestreefd wordt naar zo min mogelijk verbrokkeling
van zendtijd door zoveel mogelijk te verdelen in
dagdelen, en niet in uren.
De laatste twee strevens beogen de herkenbaarheid van
de programmering voor de kijker te vergroten.
Duidelijk zal zijn dat de mate waarin eraan tegemoet
kan worden gekomen, wordt beïnvloed door het aantal
geprofileerde omroepen op het net.
De concessie geldt voor een periode van vijf jaar,
teneinde een redelijke bestaanszekerheid te
garanderen. Daarna komt de omroep voor een nieuwe
concessieperiode in aanmerking, mits zij nog steeds
voldoet aan de vereisten voor toelating, en mits het
aantal leden niet tot beneden het minimum is gedaald.
Voor de toetreding van nieuwe omroepen tot het net kan
de status van aspirant-omroepvereniging worden
gecre~erd. Die status kan worden toegekend aan nieuwe
omroepverenigingen met bijvoorbeeld de helft van het
vereiste aantal leden.
Zij zouden gedurende een
periode van twee jaar zendtijd kunnen krijgen die de
helft is van die van de bestaande omroepen. Daarna
dienen zij aan de volledige vereisten voor omroep op
het geprofileerde net te voldoen.
De herverdeling van zendtijd die het gevolg is van
toetreding van nieuwe omroepen dient niet vaker dan
éénmaal per jaar te geschieden.

d. Programma.
Voor de omroepen op het geprofileerde net gelden geen
programmavoorschriften.
Zij zijn vrij om aan hun progran®apakket vanuit hun
eigen identiteit vorm te geven. De enige eis die zal
worden gesteld is die van een bepaald percentage
Nederlands produkt.
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Programma-onderdelen met hoge frequentie of vaste
regelmaat kunnen gezamenlijk worden verzorgd of worden
uitbesteed aan de NOS.
Op de plaats van de STER zal hierna worden
teruggekomen.
e. Overgang.
Indachtig het eerder geformuleerde uitgangspunt, dat
bestaande omroepen in het nieuwe bestel een plaats
moeten kunnen krijgen, is een overgangsperiode
noodzakelijk.
De vormgeving daarvan kan op
verschillende manieren plaatsvinden. Het volgende moge
daarbij als voorbeeld dienen.
Bij de intrede van het
nieuwe bestel zou de zendtijd gedurende een éénmalige
overgangsperiode van drie jaar exclusief kunnen worden
verdeeld onder de bestaande omroepen, die naar het
geprofileerde net wensen over te gaan, en wel naar
rato van hun zendtijd onder het huidige bestel.
Pas
na drie jaar worden nieuwe omroepen toegelaten, al dan
niet met aspirant-status, en vindt een gelijke
verdeling van zendtijd plaats.
II. HET ALGEMENE NET
a. Karakter.
Het tweede publieke net wordt gevuld met met een breed
en volledig programma dat voldoet aan vooropgestelde
criteria van pluriformiteit. Daarin wordt met name
plaats ingeruimd voor culturele en maatschappelijke
behoeften ten aanzien van programmering; waar nodig
zal het net te dien aanzien aanvullend kunnen werken
ten opzichte van de twee andere netten.
b. Inrichting.
De belangrijkste zendgemachtigde op het algemene net
wordt een zelfstandige nationale omroeporganisatie.
Als zodanig kan de NOS gaan fungeren na een
verzelfstandiging die tenminste twee elementen omvat:
- de NOS krijgt een zelfstandig bestuur waarin de
andere omroepen niet meer zijn vertegenwoordigd

27

-

de taken die de huidige NOS
gezamenlijk uitvoert worden
Naast de NOS krijgt alleen de
zendmachtiging op het algemene

voor alle omroepen
elders ondergebracht.
edukatieve omroep een
net.

c. Programma.
Voor het programma op het algemene net worden
voorschriften gegeven. Daarin wordt gewaarborgd dat
een breed en volledig programma tot stand komt, met
speciale aandacht voor programma's die voorzien in een
culturele of maatschappelijke behoefte. Bij dat
laatste kan met name worden gedacht aan informatieve,
culturele en edukatieve programma's, aan programma's
voor etnische minderheden en aan serviceprogramma's.
Aktuele nieuwsvoorziening krijgt een duidelijke eigen
plaats.
Als onderdeel van het NOS-programma zal een
"spreekbuis-funktie" worden geschapen. Daardoor zullen
maatschappelijke groeperingen zonder omroepconcessie
in een nader te bepalen vorm en verdeling in de ether
aan het woord kunnen komen.
Voor de huidige "kleine
zendgemachtigden" betekent dat, dat zij ofwel via een
eigen concessie op het geprofileerde net, ofwel via de
zendmachtiging van de NOS op het algemene net aan bod
komen. Een uitzondering daarop bestaat voor de
edukatieve omroep. Gezien haar volstrekt andere taak
en doelstelling komt zij voor een eigen zendmachtiging
op het algemene net in aanmerking.
Ook voor het algemene net wordt de eis van een bepaald
percentage Nederlands produkt gesteld.
Op de plaats van de STER wordt later teruggekomen.
d. Overgang.
Zoals uit het bovenstaande blijkt is bij de overgang
naar het nieuwe bestel een aantal veranderingen
noodzakelijk.
De belangrijkste is de
verzelfstandiging van de NOS.
Daarnaast moet de
positie van de huidige "kleine zendgemachtigden"
opnieuw worden vastgesteld overeenkomstig het
hierboven onder c. vermelde.
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Een overgangsperiode lijkt voor deze veranderingen
niet noodzakelijk: zij kunnen voorafgaande aan de
inwerkingtreding van het nieuwe bestel worden
geregeld.
111. HET GOMMERGIELE NET
a. Karakter.
Op het commerciële net worden omroepen toegelaten die
hun programma financieren door het toelaten van
reclameuitingen. Daartoe zullen reclameuitingen in
ruimere vorm dan thans worden toegelaten, met als
waarschijnlijk gevolg een programmering die
grotendeels is gericht op grote publiekgroepen.
b. Toelatingsvereisten.
Voor de toelating tot het commerciële net komen
rechtspersonen in aanmerking die als statutaire
doelstelling hebben het verzorgen van een Nederlands
omroepprogramma op commerciële basis, en die voldoen
aan nader te formuleren eisen.
Tot die eisen zal
kunnen behoren een aantal voorwaarden omtrent het
Nederlandse karakter van de rechtspersoon, zoals een
Nederlandse vestigingsplaats en de mate van het
Nederlandse belang en bestuur in de rechtspersoon, een
en ander voorzover zulks binnen de regels van de
Europese Gemeenschap is toegelaten.
Dat betekent dat een ruim scala van rechtspersonen in
principe voor toelating in aanmerking komt: te denken
valt aan bestaande omroepen, dochterondernemingen van
Nederlandse uitgevers, en nieuw op te richten
omroepondernemingen.
Het kenmerk van commerciële
exploitatie dat deze organisaties gemeen hebben is,
dat zij het te verzorgen programmapakket financieren
uit reclame-inkomsten. Dat behoeft niet te betekenen,
dat zij ook allen streven naar winst, bijvoorbeeld ten
behoeve van aandeelhouders. Zeer wel denkbaar is een
stichting die commerciële omroep bedrijft zonder
winstoogmerk.
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c. Inrichting.
Op het commerciële net dient sprake te zijn van een
zorgvuldig opgezet en afgewogen concessiesysteem, dat
open blijft staan voor nieuwe toetreders.
Uitgangspunt is dat voor een concessie wordt betaald,
en dat de hoeveelheid zendtijd niet gelijk hoeft te
zijn. Als grove schets van een mogelijk
concessiesysteem moge het volgende dienen.
Uitgegaan zou kunnen worden van een verdeling van de
week in perioden, waarbij ter voorkoming van
versnippering van dagdelen (dan wel nachtdelen) wordt
uitgegaan.
Commerciële omroepen kunnen op elk van
deze dagdelen inschrijven voor een door hen te bepalen
concessiebedrag. Het dagdeel wordt aan de hoogste
inschrijver toegewezen. Aan de zendtijd die door één
omroep wordt gevuld dient, ter voorkoming van
monopolisering, een maximum te worden gesteld, en ter
voorkoming van versnippering een minimum. Maximum en
minimum zijn afhankelijk van het aantal gegadigden.
Een fictief voorbeeld moge dit verduidelijken.
Stel dat men bij een aantal van drie gegadigden voor
het commerciele net de maximale zendtijd op de helft
van het totaal, en de minimale op een zesde zou
stellen. Het resultaat is dan dat de meest
kapitaalkrachtige inschrijver toch niet meer dan de
helft van de zendtijd kan krijgen, terwijl een
gegadigde die voor minder dan een zesde van de
zendtijd hoogste inschrijver is, afvalt (waarna in dit
willekeurig gekozen voorbeeld herverdeling tussen twee
gegadigden zou volgen aan de hand van de voor die
situatie geldende criteria).
Een concessie geldt voor een periode van vijf jaar.
In het bovengeschetste systeem is noodzakelijk dat de
concessies gelijk lopen: een maal per vijf jaar vindt
nieuwe concessieverlening plaats door middel van een
nieuwe inschrijving. Opgemerkt zij, dat hierdoor de
openheid van het systeem wordt gerelativeerd:
toetreding is slechts eenmaal per vijf jaar mogelijk.
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Het staat de concessiehouders vrlJ om een
coördinatiestruktuur op te richten. Denkbaar is een
gemeenschappelijke organisatie voor het verkopen van
reclamezendtijd, het werven van sponsors, het opzetten
van merchandising-aktiviteiten en het in- en verkopen
van programma's.
d. Programma.
Voor de programmering op het commerciêle net gelden
geen inhoudelijke voorschriften. Te verwachten valt
dan, dat een deel van de programma's gericht zal zijn
op een breed publiek. Aannemelijk is echter dat ook
commerciële omroepen belang zullen hebben bij een
gevarieerd programmaaanbod, en verantwoordelijkheid
zullen voelen voor de kwaliteit van het gebodene.
Daardoor zal ook aan informatie, kunst en cultuur
aandacht worden besteed, waarbij de overheid
stimulerend kan optreden (zie hierna paragraaf
7.2.4.).
Voorschriften bestaan wel voor het
percentage Nederlands produkt, en (zonodig) voor de
nederlandstaligheid van de programma's.
Te verwachten valt dat de markt zelf regulerend zal
werken ten aanzien van de verhouding tussen
programma's en commercie. Desondanks is wenselijk dat
voor hoeveelheid en soort waarin reclameuitingen
worden toegelaten regels worden gesteld, die echter
aanzienlijk ruimer kunnen zijn dan het huidige regiem
van de Mediawet.
Voorlopig kan worden gedacht aan een
regiem, zoals dat staat omschreven in de conceptrichtlijn van de Europese Gemeenschap voor de omroep.
Daar worden aan de maximale hoeveelheid reclame, aan
de wijze van inpassing in het programma en aan de
inhoud regels gesteld die wellicht ooit voor heel
Europa gaan gelden.
Beïnvloeding van de
programmatische inhoud door commercie wordt
tegengegaan door een programmastatuut (zie hierna
paragraaf 7.2.3.).
e. Overgangsregeling.
Bij de overgang naar het nieuwe bestel is ook voor het
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commerciële net een overgangsperiode noodzakelijk.
Omdat bestaande omroepen die dat wensen naar het
commerciële net van het nieuwe bestel moeten kunnen
overgaan kan hen in die overgangsfase een
voorrangspositie worden geboden.
Denkbaar is dat
gedurende een periode van drie jaar aan die omroepen
ieder een gelijk deel van de zendtijd op het net wordt
toegedeeld. In die periode is nog geen vergoeding voor
de concessie verschuldigd. Daar staat tegenover dat
omroepen die de overstap naar commercie maken in
beginsel afzien van een aandeel uit de omroepmiddelen.
Of dat aandeel direkt stopt, dan wel snel wordt
afgebouwd, hangt sterk af van de financiele situatie
in de overgangsfase: ook de twee andere netten moeten
immers een optimale startkans krijgen.
Aan het eind
van de driejarige overgangsfase vindt dan inschrijving
plaats, waaraan nieuwe omroepen kunnen deelnemen.
7.2.

Overige kenmerken van het triale bestel

Met de beschrijving van de drie netten is een aantal
elementen van het triale bestel nog niet ingevuld.
Een aantal punten vraagt nog nadere beschouwing.
7.2.1.

Commissariaat voor de media

Ten aa~zien van het geschetste bestel heeft de
overheid een tweetal hoofdtaken: verdeling en
bewaking. Concessies voor de drie netten worden
uitgegeven na toetsing aan de uitgangspunten, en
zonodig na afweging van belangen. Het verdient geen
aanbeveling dat te laten doen door de overheid zelf,
bijvoorbeeld door de minister van WVC. Dat zou het
risico met zich brengen dat elke beslissing terzake
het onmiddelijke onderwerp zou worden van politieke
diskussie. Beter is het de concessieverlening te laten
geschieden door een instantie die met de overheid
verbonden is (bijvoorbeeld door benoeming) maar
daarvan enige afstand heeft.
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Die instantie zou van de omroepen volledig
onafhankelijk moeten zijn. Het verdient dan ook
aanbeveling deze taak op te dragen aan een
Commissariaat voor de Media, zoals omschreven in de
Mediawet. Dit Commissariaat dient tevens te worden
belast met het toezicht op de naleving van de regels
die ten aanzien van de omroep zijn gesteld.
7.2.2.

Coördinatie en gezamenlijkheidstaken

De keuze voor een NOS als zelfstandige omroep brengt
mee, dat de NOS niet tevens het orgaan kan zijn dat
coördinerend optreed tussen de omroepen en
gemeenschappelijke taken uitvoert. Deze
tweeslachtigheid in het oude bestel dient te worden
doorbroken. De consequentie is dan, dat voor die taken
een nieuwe instantie in het leven wordt geroepen,
waarin alle omroepen participeren.
Het meest voor de hand ligt het daartoe creëren van
een nieuwe Stichting. Deze stichting staat los van de
coördinatiestruktuur die de commerciele omroepen
kunnen oprichten voor het behartigen van hun
commerciële belangen.
7.2.3. Redaktionele onafhankelijkheid.
De vraag naar de afhankelijheid dan wel
onafhankelijkheid van programma's en programmamakers
ten opzichte van de doelstellingen van de omroep
waarvoor zij werken doet zich bij alle netten van het
triale bestel voor. Het sterkst wellicht bij het
commerciële net, waar het winststreven kan leiden tot
een druk om "adverteerdersvriendelijk" te
programmeren. Maar ook bij de geprofileerde omroepen
kan de vraag naar de (on)afhankelijkheid van
programmamakers een grote rol spelen.
Er dient daarom naar gestreefd te worden dat per
omroep afspraken over de mate van redaktionele
onafhankelijkheid tot stand komen. Een
programmastatuut is daarvoor het geëigende middel.
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7.2.4.

Stimulering van kunst en cultuur.

Uit de voorgestelde nettenstruktuur mag niet worden
afgeleid dat de overheid voor haar beleid op het
gebied van kunst en cultuur uitsluitend het algemene
net ter beschikking heeft. Stimulering van kunst en
cultuur zal op alle netten moeten geschieden door een
voorwaardenscheppend beleid.
Zo zullen alle omroepen een beroep moeten kunnen doen
op een Fonds voor culturele omroepprodukties. Denkbaar
is, dat dit Fonds mede wordt gevoed uit de voor het
commerciële net betaalde concessiebedragen.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de andere
maatschappelijke behoeften waarin de overheid wenst te
voorzien.
7.2.5. Must-carry rule.
Voor kabelexploitanten bevat de huidige Mediawet een
verplichting om een aantal - met name nederlandstalige
-omroepen door te geven. Er bestaat geen reden die
verplichting te laten vervallen.
Onder de verplichting dienen alle drie de nationale
netten te vallen. Een bijkomend gevolg daarvan is, dat
aan kabelexploitanten de mogelijkheid wordt ontnomen
om voor de doorgifte van het commerciële net een
zogenaamde "carriage-fee" te vragen.
7.2.6.

Omroepprogrammagegevens.

Evenals de oude Omroepwet kent de huidige Mediawet in
artikel 59 een bepaling, die aan omroepprogrammagegevens een auteursrechtelijke bescherming verleent.
Daardoor wordt voor de omroepen op die gegevens een
monopolie gecreëerd dat hen in staat stelt hun
programmabladen te gebruiken als instrument voor
ledenv;erving. Dit wettelijke monopolie op de
programmagegevens dient te vervallen.
Naast de ernstige juridische bezwaren die in het
verleden tegen de constructie zijn ingebracht is het
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voornaamste praktische argument daarvoor dat in het
triale bestel de koppeling tussen een abonnement op
het programmablad en het lidmaatschap bij de
geprofileerde omroepen is doorgesneden.
Voor de
commerci~le omroepen valt al helemaal niet in te zien
waarom zij zich door een monopolie op
programmagegevens een voorrangspositie zouden moeten
kunnen verschaffen.
Nu zullen de omroepen
ongetwijfeld uitspreken dat zij het monopolie wensen
te handhaven uit een oogpunt van "klantenbinding".
Daar staat echter tegenover dat afschaffing van het
monopolie aan de uitgevers van gedrukte media een
zekere compensatie geeft bij de introduktie van
commerci~le televisie. Ook zij zullen dan immers in
hun uitgaven de programmagegevens kunnen gaan
exploiteren, hetgeen gelet op de positie van de
gedrukte media als een verbetering moet worden gezien.
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Het financiële kader
De cruciale vraag die nog resteert is, of een
omroepbestel als hiervoor beschreven, gerealiseerd kan
worden met de daartoe beschikbare financiële middelen.
Zonder een aantal aannames en schattingen is die vraag
niet te beantwoorden.
Veel gegevens voor de
financiële onderbouwing kunnen echter worden afgeleid
uit de financiële kaders van het huidige omroepbestel.

8.1. Wat kost de Nederlandse televisie?
Op basis van de memorie van toelichting van het
Besluit Omroepbijdragen 1988 is een vrij nauwkeurige
schatting te maken van de kosten van ons omroepbestel.
Voor de exploitatie van de netten Nederland 1,2 en 3
wordt 750 miljoen gulden uitgegeven inclusief de
beheertaken die ongeveer 10 procent bedragen (75
miljoen). Globaal gezegd 'kost' een televisienet dus
gemiddeld f. 250 miljoen per jaar. Dit bedrag
correspondeert met 2500 uur zendtijd per net per jaar
tegen uurkosten van f 100.000,= (inclusief
beheertaken)
8.2.

Hoe worden de programma's gefinancierd?

Verreweg de belangrijkste inkomsten van het huidige
omroepbestel vormen de omroepbijdragen (het kijk- én
luistergeld) en de STER-opbrengsten.
De raming van de netto opbrengst van de STER bedraagt
voor 1988 f. 415 miljoen.
In 1988 wordt de opbrengst van de omroepbijdragen voor
de exploitatie van het omroepbestel geraamd op 600
miljoen gulden.
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Specificatie opbrengst omroepbijdragen 1988
750

Bruto
af:

inningskosten
donatie bedrij fsfonds voor de pers
wereldomroep
bijdrage regionale omroepen
diversen

Netto

40
15
70
15
10
-150
600

De drie publieke netten zullen (tesamen met de radio)
in 1988 dus voor 3/5 deel worden gefinancierd uit
publieke middelen en voor 2/5 deel uit reclamegelden.
Omroepen krijgen voor het maken van programma's een
vaste uurvergoeding uitgekeerd en kennen daarnaast nog
een aantal mogelijkheden voor de financiering van hun
programma's. Te denken valt aan overheveling van
gelden van omroepvereniging of stichting naar de
omroepmiddelen, aan programma-subsidies uit fondsen en
de steeds veelvuldiger voorkomende mede-financiering
van programma's met gelden uit sluikreclame, productplacing en sponsoring.
Uit de exploitatie van de programmabladen worden
voor zover bekend geen gelden vrijgemaakt voor
omroepactiviteiten. De programmabladen-exploitatie is
gescheiden van de omroeptaak.
De markt is echter niet
van geringe omvang.
Voor 1986 kan de gezamenlijke
omzet uit abonnementen worden geschat op f. 230
miljoen, met daarnaast een netto-opbrengst uit losse
verkoop ad f. 23 miljoen (bij een provisie van 50
procent over alle los verkochte exemplaren).
Tenslotte is er de netto-opbrengst uit advertenties
die in 1986 f. 50 miljoen bedroeg.
Ook de overheveling van gelden van omroepveren1g1ngen
of -stichtingen naar de omroepmiddelen is niet
noemenswaardig, ondanks een aanzienlijke
reservevorming bij de omroepen.
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De jaarverslagen van de ATV-omroepen laten zien dat
alleen de AVRO verenigings-gelden toevoegt aan de
omroepmiddelen; 7 miljoen in 1985 en 8,5 miljoen in
1986.
Ongewisse factor in het geheel is de opbrengst van de
sluikreclame of wel product placing. Onduidelijk is in
welke mate programma's mede gefinancierd worden door
bijvoorbeeld sponsoring.
De bezuiniging op de omroep heeft geleid tot een te
laag niveau van de huidige uurtarieven, ook in
vergelijking met de ons omringende landen.
Oneigenlijke vormen van programma-financiering worden
daardoor in de hand gewerkt.
Uitgangspunt bij de vormgeving van een nieuw bestel is
dan ook een zekere stijging van de beschikbare
omroepmiddelen, mede gezien de kwaliteits-eisen die
ook in de toekomst moeten worden gesteld.
8.3. De kosten van het triale bestel.
Bij de invoering van een commercieel tv-net en daarmee
het toelaten van de markt in de ether dient voor het
principiële uitgangspunt te worden gekozen dat die
markt zonder verdere financiële steun zichzelf moet
kunnen bedruipen. Tevens mag invoering van een
cow~ercieel net niet leiden tot een ongezonde
financiële situatie op de publieke netten. Een
redelijke stijging van de inkomsten voor de publieke
netten is in het triale bestel een uitgangspunt.
Daarom zal dat bestel aanzienlijk meer gelden moeten
genereren dan het huidige bestel.
Die gelden moeten zullen uit de befaamde 'boven de
markt' zwevende reclamegelden moeten komen.
De schattingen over de omvang van dat bedrag lopen
flink uiteen, van 150 tot 700 miljoen gulden per jaar.
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De kosten van de exploitatie van het publieke gedeelte
van het omroepbestel ramen we op basis van de huidige
kosten en rekening houdend met de geconstateerde
schaarste en de nieuwe taakomschrijving van de beide
publieke televisienetten als volgt:
Kosten publieke gedeelte triale bestel
(in miljoenen guldens)
Twee televisienetten
-Geprofileerd net
275
-Algemeen net
325
Vijf radiozenders (ad 50 miljoen gulden)
Totaal

600
250
850

Voor de kosten van een concurrerend commercieel
televisienet hanteren we in dit rekenmodel een
minimumbedrag van 300 miljoen gulden per jaar.
8.4. De inkomsten van een triaal bestel.
Er zijn verschillende modellen denkbaar voor de wijze
waarop de geldstromen in een bestel met een publiek en
een commercieel gedeelte kunnen lopen, van een
volledige scheiding van financiering van de publieke
netten uit omroepbijdragen en financiering uit
reclamegelden van de commerciële omroep, tot
mengvormen waarbij gelden overgeheveld worden van
commerciële naar publieke poot of zelfs andersom.
In het triale bestel is gekozen voor gescheiden
financieringsstromen binnen het publieke en het
commerciële deel van het bestel. Dat wil niet zeggen
dat financiering uit reclamegelden is voorbehouden aan
het commerciële net, maar dat er geen overheveling
plaatsvindt van gelden. Het commerciële net zal
volledig gefinancierd moet worden uit commerciële
exploitatie. De publieke netten blijven gefinancierd
worden uit de omroepbijdragen en de STER, die volgens
de huidige formule reclame-uitzendingen zal verzorgen.
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Structurele bijdrage in de financiering van de
publieke netten door de commerci~le zender wordt door
ons niet voorgestaan.
De gescheiden financiering
waarborgt de onafhankelijkheid van beide delen van het
bestel.
Eventuele concessiegelden moeten dan ook niet
als vaste inkomstenbron voor het publieke net dienen.
Los van de financiering van de drie netten staat
het Stimuleringsfonds Culturele Omroepprodukties. Het
fonds kan behalve uit algemene middelen ook gevoed
worden uit eventuele concessiebedragen en draagt bij
in de kosten van bepaalde culturele produkties die
door een van de drie netten uitgezonden kunnen worden.
De gezamenlijke netto-opbrengst van de STER op het
geprofileerde en het algemene net zal aan een maximum
zijn gebonden. Dat wil zeggen dat aan het commerci~le
net de garantie wordt gegeven dat er gedurende de
concessieperiode niet meer dan een bepaald bedrag aan
reclamegelden uit de markt wordt gehaald. Dat maximum
stellen we in dit reker~odel op f 195 miljoen
(prijspeil 1988).
Door het terugdringen van de STER op de publieke
netten wordt de afhankelijkheid van de publieke omroep
van reclamegelden verkleind en ontstaat een
aanzienlijk gunstiger verhouding tussen publieke- en
reclame-inkomsten.
Het publieke deel zal voor
driekwart gefinancierd worden uit de omroepbijdragen
en voor het overige uit de opbrengst van de STERreclame.
Zo wordt een duidelijke relatie gelegd
tussen de omroepbijdragen en het publieke net als
collectief goed waarop de cultuurpolitieke
doelstellingen in het mediabeleid tot hun recht kunnen
komen.
De keuze voor handhaving van de STER op de publieke
netten komt niet alleen voort uit de wens tot
gescheiden financieringsstromen. Ook uit het oogpunt
van maximalisatie van de reclame-inkomsten is een
STER-constructie op de publieke netten van belang.
Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren: Op deze
netten kan reclame uitgezonden worden die zich richt
op andere kijkersgroepen.
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Bovendien is door verdeling van de reclame-zendtijd
over drie netten een meer afgewogen spreiding van de
reclame mogelijk.
De inkomsten van het publieke gedeelte van het bestel
zien er dan als volgt uit:
Netto omroepbijdragen
STER opbrengst radio netto
STER opbrengst televisie netto (maximaal)
Totaal inkomsten

600
55
195
850

Voor het commerci~le net moet het 'fysiek' mogelijk
worden geacht om minimaal 300 miljoen gulden per jaar
te genereren. Als rekenvoorbeeld mag dienen dat
uitgaande van acht uur zendtijd per dag en 10 procent
(6 minuten per uur) reclamezendtijd (het nu al
toegestane maximum) bij een secondeprijs van f.
300, =
al haast f 900.000 per dag is op te brengen. Per jaar
ruimschoots meer dan het door ons veronderstelde
minimum van f. 300 miljoen.
Niet inbegrepen hierbij
zijn andere commerciële financieringsmogelijkheden als
sponsoring e.d ..
De noodzakelijke inkomsten uit de commerciële markt
voor de exploitatie van het voorgestelde bestel kunnen
dan als volgt worden omschreven:
STER opbrengst radio netto
Ster opbrengst televisie netto (maximaal)
Kosten commerciëel televisienet (minimaal)

55
195
300
550

De conclusie is dat financiering van het triale bestel
haalbaar is wanneer, uitgaande van de raming van de
STER-opbrengst in 1988 van 415 miljoen gulden, voor de
financiering van het triale bestel minimaal 135
miljoen gulden reclamegelden boven de markt zweeft.
Gelet op de schattingen daaromtrend lijkt dat
alleszins aannemelijk. Is de potentiële commerci~le
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ERRATUM:

toevoegen bovenaan pagina 42 de zin
"markt groter dan 550 miljoen dan zal het"

bedrag dat voor commerciële televisie beschikbaar is
groter zijn dan het gehanteerde minimumbedrag van 300
miljoen gulden.
8.5.

Gevolgen voor de gedrukte media.

Het financieren van electronische media uit
reclamegelden en door commerciële exploitatie heeft
aantoonbare gevolgen voor de financiële positie van
gedrukte media. De peri verliest een gedeelte van haar
(potentiële) advertentie-inkomsten wanneer radio en
televisie een groter beslag leggen op reclamegelden.
De toegenomen mogelijkheden voor adverteerders in de
'ether' leiden niet alleen tot een vergroting van het
totale reclame-budget, maar ook tot een verschuiving
binnen de reclame-bestedingen ten gunste van de
electronische media.
Het Bedrijfsfonds voor de Pers wordl jaarlijks
gevoed uit de omroepbijdragen. Compensatie van de pers
vanwege de inkomstenderving door toename van de
reclame-zendtijd op radio en televisie vormt een
belangrijk punt van onderhandeling tussen NOS, NDP en
NOTU. Een principiële vraag die in de toekomst
beantwoord dient te worden is of de pers blijvend
aanspraak kan maken op een aandeel in de opbrengsten
van de omroepreclame.
D66 is van mening dat de verschillende vormen van
gedrukte media (dag- en weekbladen, regionale- en
landelijke kranten, etc.) de gelegenheid geboden moet
worden zich een zekere positie te verwerven in het
zich wijzigende medialandschap.
Uitgangspunt daarbij
is dat op de langere termijn vormen van compensatie
overbodig horen te zijn in een goed functionerend
mediaklimaat. Deze nota leent zich niet voor het
uitdiepen van die problematiek.
Duidelijk is echter dat het geschetste bestel de pers
nieuwe mogelijkheden biedt tot participatie in de
electronische media en tot versterking van de positie
van de gedrukte media.

42

Uitgevers worden immers in staat gesteld deel te nemen
in de exploitatie van het commerci~le net terwijl het
opheffen van het monopolie van de omroepen op de
programmagegevens de positie van dag- en weekbladen
ten opzichte van de omroepbladen versterkt. Een
verdere versterking van de positie van de pers is
mogelijk indien zij in de toekomst zal kunnen
participeren in lokale en/of regionale radio-omroep.
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De Radio
In deze notitie is het televisiebestel als voorbeeld
genomen van hoe het omroepbestel in de toekomst zou
kunnen funktioneren. Op het radiobestel doen zich in
beginsel dezelfde invloeden voor die voor het
televisiebestel zijn beschreven. Ook voor de radio
geldt dat grote veranderingen in de nabije toekomst te
verwachten zijn.
Hoe moet een toekomstig radiobestel er uit zien?
Ook
die vraag zal beantwoord moeten worden op het moment
dat veranderingen in het Nederlandse (televisie)bestel
hun intrede doen.
Met name doordat de bestaande omroeporganisaties zowel
radio- als televisieprogramma's maken is de samenhang
groot.
In beginsel zal een toekomstig radiobestel kunnen
worden ingericht langs de lijnen die hiervoor bij de
beschrijving van het triale bestel zijn aangegeven.
Een verdeling in geprofileerde radioverenigingen,
algemene radio-omroep en commerciële radiobedrijven is
zeer wel denkbaar.
Daarbij zal het huidige
uitgangspunt, dat een omroeporganisatie altijd radioén televisieprogramma's maakt, kunnen worden verlaten.
Ruimte ontstaat dan voor omroepen, die zich
uitsluitend met radio, of uitsluitend met televisie
bezighouden.
De gedetailleerde invulling van een dergelijk bestel
is echter niet zonder meer te geven, omdat het zich op
twee cruciale punten onderscheidt van het
televisiebestel.
In de eerste plaats geldt voor radio niet dat het
aantal netten beperkt dient te blijven tot het huidige
aantal.
Uitbreiding van het aantal nationale
radionetten tot een groter aantal dan de huidige vijf
is technisch en juridisch mogelijk, en er zijn weinig
argumenten te bedenken die zich daartegen verzetten.
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Daardoor worden oplossingen denkbaar als: iedere
radio-omroep een eigen net, en meer commerciële
netten.
De wenselijkheid van dergelijke oplossingen
valt niet principieel te beredeneren.
Hier moet een
aantal knopen worden doorgehakt. De politiek zal
daartoe eerder dan menigeen vermoedt kunnen worden
geroepen.
Het tweede verschil tussen radio en televisie is,
dat zich bij radio een enorm scala van mogelijkheden
op het gebied van lokale en regionale etheromroep
voordoet, dat in de beschouwing moet worden betrokken.
Zodra commerciële financiering van lokale en/of
regionale omroep zal zijn toegestaan onstaat een
dusdanige variëteit aan mogelijkheden dat een schets
daarvan in kort bestek niet is te geven.
In deze notitie is er dan ook van af gezien om het
uitgangspunt van een triaal bestel naar de r~dio
omroep verder uit te werken. Dat zal echter op korte
termijn moeten ~ebeuren, al was het maar vanwege de
samenhang met televisieomroep.
Eén vraag zal tegen de achtergrond van de diskussie
over commerciele televisie op zijn minst beantwoord
moeten worden: kan een omroep die overgaat naar het
commerciele televisienet programma's blijven maken in
het publieke radiobestel?
Als voorlopig antwoord moge
het volgende dienen.
Een omroeporganisatie die commerciele televisie wil
verzorgen dient aan een reeks specifieke voorwaarden
te voldoen.
Een aantal van die voorwaarden is
hiervoor omschreven.
Voor een omroeporganisatie die
publieke radio wil verzorgen geldt eveneens dat deze
dient te voldoen aan de specifieke voorwaarden die de
mediawetgeving daarvoor stelt; dat zullen
waarschijnlijk andere voorwaarden zijn.
Niet uit te sluiten valt echter dat een omroeporganisatie een zodanige vorm kiest, dat zij aan beide
reeksen voorwaarden voldoet. In dat geval zijn er geen
principiële bezwaren tegen deelname zowel in het commerciële televisienet als in het publieke radiobestel.
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Beoordeling van het GESCHETSTE BESTEL
Thans kan worden beoordeeld of het geschetste bestel
voldoet aan de eerder in deze notitie gestelde
uitgangspunten, en of het gevrijwaard is van de
gebreken van het oude bestel.
10.1 Overheidsdoelstellingen.
De overheid dient terug te treden en zich slechts
vanuit een tweetal doelstellingen met het omroepbestel
bezig te houden: waarborgen van de vrijheid van
meningsuiting in de ether en zorg voor culturele en
maatschappelijke behoeften, zo is hiervoor betoogd.
Het lijkt verleidelijk om die doelstellingen te
verbij zonderen naar de geschetste drie netten, en te
redeneren: het geprofileerde net is voor de vrijheid
van meningsuiting, het algemene net voor de culturele
en maatschappelijke waarden, en bij het commerciële
net treedt de overheid terug.
Zo simpel is het echter niet. De overheid dient het
gehele bestel vanuit de aangegeven doelstellingen te
benaderen. Terughoudendheid dient uitgangspunt te zijn
ten aanzien van het hele omroepbestel. De vrijheid van
meningsuiting krijgt op het geprofileerde net het
zwaarste accent. Zij speelt echter evenzeer bij de
invulling van de andere netten.
Bijvoorbeeld bij de
"spreekbuis funktien op het algemene net' en bij de
waarborgen voor redaktionele onafhankelijkheid op het
commerciele net.
Het primaat voor de voorziening in culturele en
maatschappelijke behoeften ligt bij de vormgeving van
het algemene net. Die doelstelling geldt echter
evenzeer voor de andere netten, bijvoorbeeld door
stimulering van culturele omroepproduktles uit het
daartoe bestemde fonds.
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Niettemin kan worden gesteld dat het triale bestel een
heldere weerspiegeling geeft van de taken van de
overheid op mediagebied, met voor het overige
terughoudendheid als plicht.
10.2 Commercie in de omroep.
Wezenlijk voor het triale bestel is de scheiding
tussen publieke omroep en commercie.
In paragraaf 5.1 zijn drie commerciele tendenzen in
het oude omroepbestel beschreven, met de problemen die
zij veroorzaken. In het triale bestel zijn die
problemen opgelost.
De STER blijft op de publieke netten bijdragen aan
de financiering. Doordat het aandeel van de STER in de
totale reclamebestedingen in de ether aanzienlijk is
verkleind wordt de publieke omroep echter voor veruit
het grootste deel betaald uit de omroepbijdragen,
hetgeen een principieel juiste situatie is.
Sluikreclame op de publieke netten blijft verboden.
Het verbod zal nu echter ook te handhaven zijn: aan
adverteerders wordt een ruime mogelijkheid geboden op
het commerciele net.
De druk op het publieke net zal
daardoor afnemen.
De onderlinge concurrentie om de kijkersgunst
tussen omroepen zal op het geprofileerde net vrijwel
verdwijnen, enerzijds omdat de statusverschillen
verdwijnen, anderszijcts doordat de vastgestelde
concessieperiode een redelijke mate van
bestaanszekerheid verschaft.
Mede onder de invloed van de toetsing door de leden
zullen de geprofileerde omroepen weer gaan
programmeren overeenkomstig hun (publieke)
doelstellingen.
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Reken model TRIAAL Bestel

1.

Exploitatiekosten landelijk publiek bestel
Televisie Nederland 1, 2 en 3
Radio 1 t/m 5

(1988)
7SO
22S
97S

2.

Exploitatiekosten oubliek deel van triaal bestel
600
Twee televisienetten
27S
-Geprofileerde net
32S
-Algemene net
Radio 1 t/m 5
2SO
BSO

3.

Opbrengst ten behoeve van publiek deel
Omroepbijdragen netto (zie specificatie)
STER-opbrengst radio netto
STER-opbrengst televisie netto (maximaal)

600
SS
19S
8SO

4.

Commercieel televisienet
Kosten per jaar minimaal 300 miljoen gulden.
Geheel te financieren uit commerciële exploitatie.

5.

Noodzakelijke inkomsten uit commerciële markt
Uit de commerciële markt moet per jaar
worden gehaald:
ss
STER-opbrengst radio
19S
STER-opbrengst televisie
300
Kosten commercieel televisienet

sso
6.

Is dat haalbaar?
Raming netto opbrengst STER 1988
(Nota van toelichting omroepbijdrage

41S
'88)

Financiering van het triale bestel is dus haalbaar
als er een bedrag van minimaal f. 135 miljoen aan
reclamegelden boven de markt zweeft.
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