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rekenschap:
doeltreffend en doelmatig

‘Rekenschap’ is een woord dat tegenwoordig tot het standaardvocabulaire hoort van elke
omroepbestuurder, zeker in het publieke bestel, en ook van mediatoezichthouders, niet alleen in
Nederland, maar in de hele Europese Unie. Zo wordt de Publieke Omroep geacht zich rekenschap te geven van zijn wettelijke missie, en is hij rekenschap verschuldigd aan de samenleving,
de politiek, het bestuur, en het Commissariaat, en legt hij op gezette tijden rekenschap af over ...
van alles en nog wat. De plicht tot rekenschap heeft bij de Publieke Omroep niet alleen een
stevige mediawettelijke basis, maar wordt meer en meer ook ingegeven door groeiende politieke, bestuurlijke en maatschappelijke druk om als publieke omroep, betaald met belastinggeld, toch vooral controleerbaar en transparant te zijn.
Terugkijkend op 2003 kan evenals in voorgaande jaren worden vastgesteld dat de Publieke
Omroep heel wat keren en over velerlei onderwerpen rekenschap aflegt, ook aan het
Commissariaat. Niet alleen de landelijke Publieke Omroep, maar ook regionale en lokale
publieke zenders brengen elk jaar verslag uit over hun reilen en zeilen. De verantwoording die
landelijk de Publieke Omroep aflegt - dit jaarverslag laat dat ook weer zien – ligt zowel op het
brede terrein van de programmering, als ook op financieel gebied: er wordt gerapporteerd over
de uitvoering van wettelijke programmavoorschriften, over Europese programmaquota, over de
besteding en het beheer van de beschikbaar gestelde publieke gelden, maar ook over ‘neventaken’, ‘nevenactiviteiten’ en ‘verenigingsactiviteiten’. Wie de Publieke Omroep niet alleen als
luisteraar en kijker wil volgen, maar ook als betrokken burger en kritische belastingbetaler, heeft
aan informatie over de Publieke Omroep absoluut geen gebrek.
Het is algemeen bekend dat de mediasector de afgelopen decennia een lawyers’ paradise is
geworden. Meer dan mogelijk andere maatschappelijke sectoren heeft het mediabestel een juridificering ondergaan, met een navenante groei in de mediarechtadvocatuur en in het aantal
mediarechtelijke procedures. Maar de sector – en dat geldt vooral voor de landelijke publieke
omroep – is langzaam maar zeker ook een accountants’ paradise aan het worden. Dat werd
vorig jaar ook al gesignaleerd door Harry Kramer, die januari 2004 na vijftien jaar afscheid nam
als directeur Media, Letteren en Bibliotheken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Het is niet onze opzet het label ‘paradijs’ in deze context een negatieve betekenis
mee te geven; verre van dat. Maar dat in Hilversum veel accountants en andere controleurs rondlopen, en dat ook het Commissariaat voor de Media vanuit zijn wettelijke opdracht intensief toezicht op de Publieke Omroep uitoefent, wil nog niet zeggen dat alle rekenschap doeltreffend en
doelmatig is.
Hoe doeltreffend rekenschap is, kan niet worden beantwoord zonder het oogmerk van die
rekenschap in precieze termen te specificeren. Met het oog waarop heeft de Publieke Omroep
rekenschap af te leggen? Zijn de mediawettelijke bepalingen waarop rekenschap over de programmering, de financiële huishouding, neventaken en nevenactiviteiten zich heeft te richten,
zodanig operationeel geformuleerd in wet en regelgeving, dat duidelijk is, wanneer de Publieke
Omroep zijn door ‘Den Haag’ opgelegde doelen wel of niet heeft bereikt? In dit vlak valt zeker
nog winst te behalen. Om een voorbeeld te noemen, het programmavoorschrift uit de Mediawet
waar de Publieke Omroep aan heeft te voldoen is niet alleen ingewikkeld (uiteenlopende eisen
voor verschillende typen zendgemachtigden), maar de in die voorschriften vigerende begrippen
‘informatie’, ‘educatie, ‘cultuur’, ‘kunst’, ‘verstrooiing’ en ‘minderhedenprogramma’ zijn niet
eenduidig gedefinieerd, laat staan zonder twijfel en kritiek toe te passen. Het Commissariaat is
er voorstander van dat – waar nu in ‘Hilversum’ en ‘Den Haag’ een stelsel van prestatiecontracten met de Publieke Omroep wordt overwogen – de regels van het spel helder, eenduidig en
operationeel worden geformuleerd, en waar mogelijk in kwantitatieve termen.
Rekenschap-afleggen kan gepaard gaan met aanzienlijke administratieve lasten. De doelmatigheid van rekenschap door de Publieke Omroep is in het mediadebat niet of nauwelijks een
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thema. Kennelijk is politiek en maatschappelijk aanvaard dat als er prestatie- en andere voorschriften zijn, verantwoording-afleggen ook wel een gunstige baten/kostenverhouding kent.
Maar is dat altijd zo? De vraag stellen is nog niet haar beantwoorden, maar een kritische reflectie op de kosten van rekenschap is, zeker in een periode van bezuiniging op de Publieke
Omroep, geen luxe. Ook rekenschap is onderhevig aan de economische wet van afnemende
meeropbrengsten en stijgende meerkosten. Waarmee een pleidooi wordt gevoerd voor economie in regulering, immers het is niet uit te sluiten dat minder regels meer, doeltreffender en
doelmatiger rekenschap mogelijk maken. Met dit pleidooi wordt uiteraard allereerst de mediawetgever aangesproken. Het is echter flauw, het Commissariaat van dit pleidooi uit te zonderen.
Vereenvoudiging en vermindering van het aantal voorschriften en ‘beleidsregels’ neemt het
Commissariaat de komende tijd dan ook op zijn agenda. Dat zal niet alleen op schrappen van
regels uitkomen, maar ook op ombuiging, zodat het toezicht op basis van de desbetreffende
rapportages doortastender en efficiënter kan worden uitgeoefend.
Het Nederlandse woord ‘rekenschap’ is een equivalent van het Engelse accountability.
Internationaal, niet alleen in Europa, groeit de belangstelling in debat en wetenschap voor
media accountability. Een vooraanstaande wetenschapper verwoordde het beginsel van media
accountabilty recent aldus, dat van media mag worden verwacht, ‘being accountable to
someone, for something, on the basis of certain criteria, and with varying degrees of strictness.’
Wat internationaal opvalt is dat media accountability geleidelijk aan verder gaat dan de
publieke omroep; ook commerciële omroepen behoren accountable te zijn. Er is uiteraard niets
op tegen dat commerciële omroepen eerst en vooral rekenschap afleggen aan hun aandeelhouders en financiers. Maar good governance – om maar eens een modebegrip te gebruiken –
onderstelt in een moderne samenleving ook dat commerciële omroepen over hun reilen en
zeilen, over eigendomsverhoudingen en afhankelijkheden, en over hun programmering publiekelijk rekenschap afleggen.
Rekenschap en toezicht zijn verwante zaken; rekenschap maakt toezicht mogelijk. Ook het toezicht van het Commissariaat hoort doeltreffend en doelmatig te zijn. Daarover kan geen misverstand bestaan. De Mediawet schrijft sinds 2000 voor, dat de Minister telkens na vier jaar een
verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het Commissariaat
voor de Media aan het parlement uitbrengt. In 2005 zal voor het eerst bedoeld verslag aan de
Staten-Generaal worden uitgebracht. Het Commissariaat stelt ook in 2004 alles in het werk om
bij zijn toezicht te voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria die tegenwoordig terecht aan rekenschap-afleggen door de omroep worden aangelegd.

Hilversum, mei 2004

prof. dr. Jan van Cuilenburg, voorzitter / mr. Inge Brakman, commissaris
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marktaandelen en eigendomsontwikkelingen
in de mediasector

Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk presenteert het Commissariaat in zijn jaarverslag
gegevens over in het oog springende ontwikkelingen in de mediasector. De informatie is ontleend aan de Monitor Mediaconcentraties.
Als gekeken wordt naar de marktaandelen in de verschillende sectoren lijkt er sprake van een
rustige, stabiele situatie. Dat de markt er stabiel uit ziet wil echter niet zeggen dat er rust heerst
in de mediasector. In tegendeel, het waren in 2003 zelfs roerige tijden. Hieronder een schets van
de belangrijkste gebeurtenissen.
Dagbladen
De belangrijkste ontwikkelingen op de dagbladenmarkt doen zich voor rond PCM. Zo gaat Het
Parool vanaf 2003 zelfstandig door het leven. De Belgische Persgroep neemt een 32 procent
aandeel in het Parool BV. Het Parool verkoopt in augustus 2003 de uitgever van huis-aan-huisbladen Weekmedia aan de Imca Media Groep van Erik de Vlieger.
De als gevolg van economische teruggang minder renderende dagbladuitgevers proberen door
productinnovatie en efficiencyverbetering hun financiële positie te verbeteren. Zo experimenteert de Telegraaf met een gratis krant in Almere. De Imca Media Groep lanceert in september
2003 het gratis Engelstalige weekblad The Amsterdam Times en heeft plannen voor edities
Rotterdam en Den Haag. De Telegraaf en Twentsche Courant Tubantia (Wegener) kondigen voor
het voorjaar van 2004 zondagedities aan.
PCM voorziet de Volkskrant in Utrecht van een regionaal katern en het Algemeen Dagblad van
een sportkatern op tabloidformaat. Tevens ging PCM op zoek naar een nieuwe investeerder, die
in 2004 gevonden werd in de Britse investeringsmaatschappij Apex, die rond de 63 procent van
de aandelen PCM overnam. Het concern komt door dit meerderheidsbelang dus in buitenlandse
handen.
De gratis dagbladen Sp!ts (Telegraaf) en Metro (Metro International) lijken niet meer uit het
medialandschap weg te denken.
De marktverhoudingen in 2003 op de markt van landelijke dagbladen verschillen nauwelijks van
die in 2002. Hierdoor moet de markt van landelijke dagbladen onverminderd als sterk geconcentreerd worden beschouwd.
De markt van regionale dagbladen is minder stabiel gebleken. Wegener reorganiseerde door het
Dagblad Rivierenland vanaf 15 november 2003 op te laten gaan in Utrechts Nieuwsblad en De
Gelderlander en dagbladtitels in het oosten onder één nieuwe naam uit te brengen: De Stentor.
De marktverhoudingen van de uitgevers op deze regionale markten van dagbladtitels zijn nauwelijks veranderd. Wegener heeft nog steeds ruim 52 procent van de markt in handen, gevolgd
door De Telegraaf met ruim 22 procent. Per provincie is onverminderd sprake van sterke concentratie. De Noordelijke Dagblad Combinatie heeft een dominante marktpositie in Groningen,
Friesland en Drenthe. Wegener bedient de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland,
Noord-Brabant, en in mindere mate Flevoland. Uitgever de Telegraaf is dominant in NoordHolland en Limburg. Zuid-Holland en Flevoland zijn de enige provincies waar meer dan één uitgever een substantieel marktaandeel heeft.
Radio
Het jaar 2003 was na jarenlange onzekerheid het jaar van de radiofrequentieverdeling.
Sky Radio neemt de merknaam Veronica in gebruik voor een tweede radiozender met een FMkavel, terwijl de algemene verwachting was dat Sky zou bieden op het geclausuleerde kavel voor
klassieke muziek ten behoeve van Classic FM. Vereniging Veronica werd door de overeenkomst
aandeelhouder in Sky Radio Ltd. De grootste commerciële radiozenders zijn in buitenlandse
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handen: Sky Radio en Classic FM, inmiddels een kabelstation, zijn in handen van News
Corporation (92, respectievelijk 63 procent), Radio 538 is voor 90 procent eigendom van Advent
International en Yorin en RTL FM zijn via CLT volledig eigendom van Bertelsmann.
Arrow Classic Rock ging een samenwerking aan met de Guardian Media Group bij het opzetten
en exploiteren van de jazz-zender Arrow 90.7 FM, welke frequentie in de wacht werd gesleept in
een tweede verdelingsronde.
Na de frequentieverdeling zijn Radio Nationaal en Country FM verdwenen. Country FM zelfs ook
van de kabel. Colorful Radio staakt haar activiteiten als commerciële omroep.
De radiofrequentieverdeling heeft niet tot schokkende veranderingen in de marktaandelen
geleid. Door de overname van de Wegener radiozender Radio 10 FM begin 2003 is Talpa sterk
gegroeid. De overige partijen hebben hun marktaandeel ten opzichte van 2002 gehandhaafd.
Vooralsnog dient de landelijke radiomarkt te worden beschouwd als gematigd geconcentreerd.
Televisie
Hoewel de televisiesector in 2003 volop in de schijnwerpers heeft gestaan, is het op het gebied
van concentratie rustig geweest. Veronica probeert in 2003 met een low budget programmaaanbod opnieuw een plaats in het Nederlandse omroepbestel te veroveren. Zowel door de programmering als door beperkte doorgifte via de kabel behaalt Veronica lage kijkcijfers. De
daarop aangegane samenwerking met SBS Broadcasting BV redt Vereniging Veronica van een
faillissement. De samenwerking resulteert in de overname van het Veronica Magazine en het
gebruik van de televisiemerknaam Veronica door SBS BV. Veronica wordt op haar beurt aandeelhouder van SBS BV.
Talpa Beheer (Noordzee FM, Radio 10 Gold) neemt een belang van 5,1 procent in Fox Kids
Netherlands.
Kijkend naar de marktaandelen van de verschillende televisieprogramma-aanbieders is vast te
stellen dat er in grote lijnen weinig is veranderd. De Publieke Omroep loopt in 2003, net als in
voorgaande jaren, een klein verlies op, dat voor rekening komt van alle drie de netten.
De Holland Media Groep (inmiddels omgedoopt tot RTL Nederland) boekt in 2003 ten opzichte
van 2002 een lichte winst van 0,6 procent en zweeft sinds 2000 tussen de 27 en 28 procent. Op
zenderniveau zien we dat RTL4 en Yorin stijgen, terwijl RTL5 verliest. SBS Broadcasting boekt een
winst van één procent, vooral dankzij de zender SBS6.
De televisiemarkt is evenals voorgaande jaren te karakteriseren als sterk geconcentreerd.

Aandelen op de markten van landelijke dagbladuitgevers, televisie- en radioprogrammaaanbieders 2003 (marktaandelen in procenten)
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Het jaar 2003 was voor de landelijke publieke omroep niet een van de makkelijkste uit zijn
bestaan. Allereerst werd de omroep geconfronteerd met de bezuinigingsopdracht die de politiek oplegde. De net aangetreden nieuwe raad van bestuur kreeg daarmee direct veel werk toegeschoven.
Voorts verscheen in 2003 een reeks artikelen in de pers waarin de Publieke Omroep onder vuur
werd genomen. Het ging daarbij ondermeer om kritiek op de invulling van het programmavoorschrift en het bestaan van een derde geldstroom via goede-doelenorganisaties. Daar bovenop
kwam nog een onderzoek van de Europese Commissie naar ad hoc financiering dat gevolgd
werd door de aankondiging van verder onderzoek naar de wijze waarop de financiering van de
Publieke Omroep in ons land geregeld is. Bij de gebeurtenissen was ook het Commissariaat
betrokken. Zo is uitvoerig uitleg gegeven over de werking van de MJB-indeling die de basis
vormt voor het toezicht op de naleving van de programmavoorschriften, is een onderzoek
gestart naar de derde geldstroom en is een bijdrage geleverd aan de beantwoording van de vele
vragen die de Europese Commissie stelde.
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1.1 Zendtijd
In 2004 breekt het moment aan waarop de omroepverenigingen een aanvraag moeten indienen
om een erkenning te verkrijgen voor de periode 2005 – 2010. De aanvragen, met daarbij de
beleidsplannen voor de komende vijf jaar, zullen in de maand juni worden ingediend bij het
Commissariaat, dat ze voorzien van advies doorzendt naar de staatssecretaris van OCW die de
beslissing neemt.
Een van de eisen die de wet aan een aanvraag stelt is dat deze vergezeld gaat van een opgave
van het door het Commissariaat vastgestelde ledental. Omdat in 2000, toen voor de eerste keer
erkenningen werden verleend, de bestaande omroepverenigingen van rechtswege een plaats in
het bestel kregen is het voor het eerst sinds 1992 dat de leden van alle verenigingen geteld
moeten worden. In 2003 zijn de voorbereidingen voor deze omvangrijke operatie getroffen.
In de tussentijd heeft de wetgever het systeem van erkenningverlening enigszins aangepast.
Nieuwe initiatieven als Max en De Nieuwe Omroep moeten nog steeds ten minste 50.000 leden
aan zich weten te binden, maar voor de andere omroepen is een regeling in voorbereiding die
moet voorkomen dat zij met minder dan 300.000 het bestel moeten verlaten. Omroepen met ten
minste 150.000 leden kunnen in het wetsvoorstel eveneens een erkenning krijgen, zij het dat
hun zendtijd dan naar rato wordt toegekend.
Ledenwerving BNN
Omroepvereniging BNN die minder dan 150.000 leden had startte in de maanden voor de vastgestelde peildatum van 1 maart 2004 een grootscheepse ledenwerfcampagne onder het motto
"We zitten in de shit, dus word lid".
Tijdens de campagne was BNN in oktober 2003 aanwezig op de Studie Beurs te Utrecht. Bij die
gelegenheid hebben circa 7.000 bezoekers van de beurs aan Studie Beurs B.V. een machtiging
verstrekt om namens hen het lidmaatschapsgeld aan BNN te betalen. BNN liet het Commissariaat
weten ervan uit te gaan dat deze leden meetellen bij de vaststelling van het aantal leden. Het
Commissariaat betrok echter een ander standpunt.
Volgens het Commissariaat blijkt uit de tekst van en de toelichting op artikel 14, tweede lid, van
de Mediawet, dat de op deze wijze geworven leden niet kunnen meetellen, omdat er sprake was
van meer dan een incidentele derdebetaling. Leden van een omroepvereniging moeten kort
weergegeven naar de mening van het Commissariaat in financiële zin daadwerkelijk iets over
hebben voor hun lidmaatschap.
BNN heeft tegen de beslissing van het Commissariaat bezwaar aangetekend en nadat dit ongegrond werd verklaard, is beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam.
Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
Het Commissariaat is in 2003 begonnen met de voorbereidingen voor de zendtijdaanvragen van
kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, die in september 2004 ingediend moeten worden. Daartoe is in 2003 een conceptbeleidslijn opgesteld. Zodra deze in 2004
wordt vastgesteld zal hij dienen als kader voor de beoordeling van de zendtijdaanvragen.
Volgens het Commissariaat zijn nu alle zeven religieuze en geestelijke hoofdstromingen in ons
land vertegenwoordigd in het omroepbestel. Bij de laatste zendtijdtoewijzingen in 2000 is het
Boeddhisme als laatste stroming in het bestel toegelaten.
Een belangrijk verschil met de beleidslijn uit 2000 is het gehanteerde verdelingssysteem, dat
ingrijpend gewijzigd is. Vastgesteld is dat de afgelopen jaren een scheefgroei is ontstaan in de
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toedeling van zendtijd. De ontstane verhoudingen in zendtijd tussen de genootschappen doen
naar de mening van het Commissariaat onvoldoende recht aan de verhoudingen van de stromingen in de samenleving. Zo is er meer zendtijd voor het Protestantisme beschikbaar dan voor het
Katholicisme, terwijl er qua aanhang meer Rooms Katholieken zijn. De aanwezigheid van de
Islam in de samenleving rechtvaardigt ook een andere verhouding van de zendtijd.
De nieuwe toedelingsystematiek is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds de herkenbaarheid en
vindbaarheid van de genootschappen in het bestel ("openheid") en anderzijds de representativiteit ("afspiegeling"). Om de herkenbaarheid en vindbaarheid van de programma’s van de
genootschappen binnen het totale programma-aanbod van de landelijke publieke omroep te
vergroten, wordt een percentage van 25 procent van de totale beschikbare zendtijd gelijk over
de genootschappen verdeeld, ongeacht hun kwantitatieve omvang. Boven deze vaste voet
wordt de resterende beschikbare zendtijd verdeeld op basis van de omvang van de achterban. Bij
deze proportionele zendtijd worden drie grootteklassen onderscheiden, te weten een aanhang
van 2 miljoen personen of meer, een aanhang van tussen de 500.000 en 2 miljoen personen en
een aanhang van minder dan 500.000 personen. Op de organisatie die als vertegenwoordigster
van de hoofdstroming in aanmerking wenst te komen voor toewijzing van zendtijd, rust de
bewijsplicht aan te tonen hoe groot de achterban is.
Als gevolg van de nieuwe verdelingssystematiek zullen sommige organisaties uren moeten inleveren ten gunste van degenen die zendtijd erbij krijgen. Om de pijn enigszins te verzachten zal
het Commissariaat een overgangstermijn van twee jaar hanteren. Tevens zal de staatssecretaris
van OCW, die beslist over de omvang van de totale hoeveelheid zendtijd, gevraagd worden of zij
bereid is de zendtijd met een beperkt aantal uren te verhogen om de gevolgen voor de omroepen die het meest moeten inleveren te beperken.
De conceptbeleidslijn is voor consultatie aan de 39f-instellingen voorgelegd. Na de definitieve
vaststelling bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.
Extra zendtijd
Van de mogelijkheid om op grond van artikel 39i van de Mediawet extra zendtijd (zonder extra
budget) toe te wijzen in bijzondere gevallen of voor bijzondere doeleinden, is gebruik gemaakt
ten behoeve van het NIK, NMO, ZVK en IKON.
Ter gelegenheid van het Poerim (Lotenfeest) heeft het NIK 30 minuten extra zendtijd gekregen
om op 16 maart het televisieprogramma "Poerim Rock" uit te zenden. Ter gelegenheid van
Pesach (Joods paasfeest) heeft het NIK 25 minuten extra zendtijd gekregen om op 25 april 2003
in het jeugdblok Zeppelin op Nederland 3 het programma "Pesach Gekte" te verzorgen. Voor
het uitzenden op de dag van de dodenherdenking van de documentaire "Undying Love" kreeg
het NIK 60 minuten extra zendtijd.
De Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd heeft 5 uur en 25 minuten extra zendtijd voor dagtelevisie gekregen teneinde de kerkgenootschappen die samenwerken in de Stichting in de gelegenheid te stellen om op zaterdagmorgen op Nederland 1 opnamen van de kerkdiensten van de
zondagmorgen van het weekeinde daarvoor te herhalen.
Aan de kerkgenootschappen die samenwerken in IKON en ZVK is in het verslagjaar in totaal
veertien uur extra zendtijd verleend om een open plek in de zendtijd van Nederland 1 op te
vullen. Deze open plek was ontstaan omdat de NCRV was gestopt met het uitzenden van de
zogeheten kerkdienstenband op de zondagmorgen.
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Aan de Nederlandse Moslim Omroep is tien uur extra televisie- en vijftien uur extra radiozendtijd
toegewezen voor programma’s die in het teken staan van Islamitische hoogtijdagen.

1.2 Programmatoezicht
Televisie
Het toezicht op de programmering van de publieke omroepinstellingen wordt door middel van
steekproeven uitgevoerd. Voorafgaand aan het monitoren wordt een analyse gemaakt van de
zenders en worden de tijdvakken waarin, mediawettelijk gesproken, de meest risicovolle programma’s zijn opgenomen in kaart gebracht. De uiteindelijke uitkomst van deze analyse resulteert in dagelijkse planningen voor het bekijken van de "risicovolle" programmering.
De grafieken 1,1 en 1,2 laten zien hoeveel zendtijd er wordt geselecteerd en op welke programmacategorieën het toezicht is gericht.
GRAFIEK 1.1 TOEZICHT PUBLIEKE TELEVISIE
in percentages van geselecteerde zendtijd
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Van de TROS en de NOS is de meeste zendtijd geselecteerd. Bij de TROS komt dat door de programmering met veel amusement, in het bijzonder de programma’s in samenwerking met de
Postcodeloterij. De van de NOS geselecteerde zendtijd heeft nagenoeg uitsluitend betrekking op
de sportprogrammering.
GRAFIEK 1.2 PROGRAMMACATEGORIEËN PUBLIEKE TELEVISIE
in percentages van de totale geselecteerde zendtijd

evenementen
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Sancties landelijke publieke omroep
Het programmatoezicht heeft in 2003 geleid tot de volgende sancties voor landelijke omroepinstellingen.
TABEL 1.1 SANCTIEBESCHIKKINGEN PUBLIEKE LANDELIJKE OMROEPEN 2003

datum

omroep

programma

artikelen

04-03-03

KRO

Nijntje

Artikel 52 , tweede lid van de Mediawet.

06-03-03

TROS

André’s Bingogetallen

artikel 52, tweede lid, van de Mediawet

03-04-03

TROS

Keyl

Artikelen 52a, eerste lid, en 52,

18-06-03

AVRO

De Gouden

artikel 52, tweede lid, en artikel 55,

Televizierring 2002

eerste lid, van de Mediawet.

Nederland Kiest

artikel 52, tweede lid, van de Mediawet.

boete €
9.000,4.500,22.500,-

tweede lid van de Mediawet

10-07-03

NOS/NPS/

36.000,4.500,-

VARA
28-11-03

TROS

Postcodeloterij

artikel 52, eerste en tweede lid

Miljoenenjacht

van de Mediawet.

22.500,-.

De KRO werd beboet wegens niet-toegestane vermijdbare reclame-uitingen voor het beeldmerk
Nijntje in het kinderprogramma Nijntje
De TROS kreeg een boete wegens ongeoorloofde reclame voor een prijs die werd weggegeven
in het programma André's Bingogetallen.
De TROS kreeg een boete wegens niet-toegestane sponsoring door restaurants en reclame-uitingen voor sieraden en boeken in het programma van Catherine Keyl. Het aan het publiek uitdelen van hapjes van de sponsorende restaurants leverden eveneens een reclame-uiting op.
Aan de AVRO werd een boete opgelegd wegens ongeoorloofde reclame-uitingen in en rond het
programmaonderdeel De Gouden Televizierring 2002, alsook wegens overtreding van het
verbod om dienstbaar te zijn aan het maken van winst door derden. De AVRO had zich namelijk
contractueel verplicht dat het product van de sponsor (een Fiat Doblo) gedurende een aantal
weken werd getoond in promospots voor het programma, terwijl in de AVRO programmagidsen
ruimte werd geboden voor promotie van de Fiat.
NOS, VARA en NPS kregen gezamenlijk een boete opgelegd voor niet toegestane vermijdbare
reclame-uitingen voor café brasserie Dudok in het programma Nederland Kiest. De dagelijkse
uitzendingen begonnen met een standaardintroductie waarin de gevel van Dudok in beeld
kwam en het programma bevatte diverse aanprijzingen voor de locatie.
In het TROS programma Postcode Loterij Miljoenenjacht werd ongeoorloofde reclame gemaakt
voor producten die als prijs werden weggegeven. Bovendien bevatte de uitzending niet-toegestane verklapte oproepen om mee te doen aan de Postcodeloterij waarvoor de TROS een waarschuwing kreeg.
Radio
Voor het toezicht op de publieke radiozenders wordt wekelijks met behulp van omroepgidsen,
tijdschriften, krantenberichten en internet beoordeeld waar de risico’s in de programmering zich
bevinden. Internet wordt meer en meer de belangrijkste informatiebron omdat de omroepen
daar de meest actuele informatie over de programmering naar buiten brengen.

15

Naast mogelijke niet-toegestane aanprijzingen in informatieve en culturele programma’s op
Radio 1 en 2, concentreert het toezicht zich vooral op 3FM. Daar vinden acties plaats rondom het
uitbrengen van nieuwe CD’s en DVD’s. Ook het weggeven van prijzen wordt stelselmatig onderzocht.
In één geval werd het voornemen uitgesproken tot het opleggen van een boete. Dat betrof een
actie op 3FM in het kader van de release van de nieuwe CD van de band Coldplay. Het
Commissariaat was aanvankelijk van oordeel dat 3FM zich dienstbaar had gemaakt aan het
maken van winst door derden, in casu de platenmaatschappij van Coldplay. De omroep wist het
Commissariaat ervan te overtuigen dat de activiteiten gericht waren op promotie van de uitzending van een concert op 3FM en niet op promotie van de CD. De prijzen die in het programma
werden weggegeven waren door de omroep zelf gekocht. Van het opleggen van een boete voor
het vermeende overtreden van artikel 55 Mediawet werd afgezien.
GRAFIEK 1.3 TOEZICHT PUBLIEKE RADIO
in percentages van geselecteerde zendtijd
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GRAFIEK 1.4 PROGRAMMACATAGORIEËN PUBLIEKE RADIO
in percentages van de totale geselecteerde zendtijd
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Sponsoring programmaonderdelen van culturele aard
In 2003 heeft het Commissariaat aangekondigd voornemens te zijn in het kader van sponsoring
van programmaonderdelen door de publieke omroep het begrip "programmaonderdelen van
culturele aard" restrictief uit te leggen. Het Commissariaat is van oordeel dat sponsoring van
programmaonderdelen van culturele aard beperkt moet worden tot de culturele programma’s
die niet van informatieve aard zijn. In de huidige Beleidsregels Sponsoring Publieke Omroep
(BSPO) wordt nog verwezen naar het Escortsysteem voor de beoordeling of er sprake is van een
programmaonderdeel van culturele aard. Inmiddels wordt gedurende twee jaar gewerkt met
een andere programmasoortindeling, namelijk de MJB-indeling. Op basis van deze indeling
kunnen programmaonderdelen tegelijk van informatieve en culturele aard zijn. Bij de totstandkoming van het sponsorverbod in 2000 is door de toenmalige staatssecretaris duidelijk gesteld
dat er geen sprake kan zijn van sponsoring van informatieve programma’s. Dit betekent dat
informatieve culturele programma’s niet mogen worden gesponsord.
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Het voorstel is in 2003 besproken met de Publieke Omroep, ROOS en OLON. Discussie was er in
het bijzonder over documentaires die op basis van de nieuwe uitleg niet meer gesponsord
mogen worden. Bij de regionale en lokale omroepen zijn er vooral gevolgen voor de gemengde
radioprogramma’s. Het Commissariaat blijft van oordeel dat bij de totstandkoming van het sponsorverbod expliciet is gesteld dat informatieve programma’s niet gesponsord mogen worden.
Begin 2004 zijn de omroepen daarom ingelicht dat met ingang van 1 maart 2004 uitsluitend de
volgende programmaonderdelen mogen worden gesponsord:
SANCTIEBESCHIKKINGEN PUBLIEKE LANDELIJKE OMROEPEN 2003
TABEL 1.2 TELEVISIE
MJB

Inhoud

211

Licht Nederlands drama

221/222

Serieus Nederlands/buitenlands drama

320

Cabaret & Kleinkunst

330

Satire

410/440

Lichte muziek en popmuziek/top 40 muziek indien het live-uitvoeringen of specials betreft

420

Serieuze muziek

430

Gewijde muziek

450

Dans & ballet

490

Overige muziek: jazz, volksmuziek, wereldmuziek e.d.

RADIO
MJB

Inhoud

301

Kerkdiensten

401-499

Klassieke muziek

501

Popmuziek: mits concerten/live muziek

502

Alternatieve popmuziek

601

Jazz

602

Wereldmuziek

603

Lichte muziek/easy listening: mits live muziek

605

Gospel

699

Overige muziek

701

Cabaret/kleinkunst

Als overgangsregime geldt dat er niet handhavend zal worden opgetreden in de periode 1
maart 2004 tot 1 september 2004 als artikel 52a van de Mediawet is overtreden indien:
a.
het gesponsorde programmaonderdeel voldoet aan de definitie van "programmaonderdelen van culturele aard" als bedoeld in artikel 6 van de BSPO;
b.
de overeenkomst met de sponsor, waarbij de sponsorbijdrage is aanvaard, voor 1 maart
2004 is gesloten;
c.
het programmaonderdeel voor 1 maart 2004 in productie is genomen én
d.
de omroepinstelling ernstige financiële schade leidt indien het programmaonderdeel niet
wordt uitgezonden op of na 1 maart 2004.
Het overgangsregime is eveneens van toepassing ten aanzien van gesponsorde programmaonderdelen die voor 1 januari 2004 zijn uitgezonden en op of na deze datum weer worden uitgezonden.
Programmavoorschrift
Over de naleving van de programmavoorschriften en over het aandeel onafhankelijk product
wordt op grond van artikel 16, tweede lid, aanhef en onder d, van de Mediawet, twee maal per
jaar door de Publieke Omroep gerapporteerd. Op basis van deze rapportage legt het
Commissariaat jaarlijks zijn bevindingen over de naleving van de voorschriften vast.
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TABEL 1.3 ZENDTIJDVERDELING 2002 00.00 – 24.00 UUR NAAR MJB-CODE

MJB Inhoud

Percentage
Publieke omroep
als geheel

Percentage
omroepverenigingen

Percentage NPS

100 NON-FICTIE (informatie)

63,7

53,5

46,4

110 Serieuze non-fictie

41,5

33,7

36,7

111 Nieuws & actualiteiten

14,2

22,9

12,7

112 Godsdienst/verkondiging

0,9

0,7

0,0

113 Kunst & media

3,4

4,9

7,8

114 Binnen- & buitenlandse politieke onderwerpen

3,1

1,8

4,0

115 Levensbeschouwing (filosofie) & religie

2,6

2,0

1,0

116 Geschiedenis & archeologie

0,8

0,7

1,6

117 Antropologie & sociologie

1,3

1,3

7,2

121 Natuur & milieu

1,9

3,1

0,0

122 Gezondheid, zorg & opvoeding

2,4

3,8

0,6

123 (populaire) wetenschap & technologie

0,6

0,8

0,0

124 Verkeer & vervoer

0,3

0,4

0,1

125 Justitie/recht (handhaving) & orde

0,8

1,6

0,1

126 Economische onderwerpen & ondernemerschap

0,4

0,1

0,1

130 Human interest

9,2

16,0

3,1

131 Vrije tijd, advies & service

1,4

2,2

0,2

132 Praatprogramma

3,8

6,6

1,8

133 Docu soap

0,5

1,0

0,0

134 Reality

0,0

0,0

0,0

139 Overige human interest

3,5

6,2

1,1

140 Sport

8,3

0,3

0,0

141 Actuele sportinformatie

3,8

0,1

0,0

142 Overige sportinformatie

0,2

0,1

0,0

143 Sportreportage

4,2

0,0

0,0

190 Overige non-fictie

4,7

3,6

6,6

200 FICTIE (drama)

18,5

27,2

39,4

210 Licht drama (populair)

16,0

24,2

29,1
25,6

211 Licht drama (populair) Nederlands

5,4

6,5

212 Licht drama (populair) Buitenlands

10,6

17,7

3,5

2,5

3,0

10,3

220 Serieus drama

Televisie
In september 2003 heeft het Commissariaat het rapport "Programmavoorschrift 2002" uitgebracht, waarin een oordeel wordt gegeven over het functioneren van de publieke landelijke
omroep ten aanzien van het programmavoorschrift. In dit rapport wordt naast de bevindingen
een overzicht gegeven van alle wettelijke verplichtingen voor de Publieke Omroep als geheel,
voor de afzonderlijke netten en voor individuele omroepinstellingen als de NPS.
Het Commissariaat heeft vastgesteld dat de programmering van de Publieke Omroep in 2002 op
alle onderdelen voldoet aan de door de Mediawet opgelegde voorschriften. De zendtijd van de
omroepverenigingen bestond voor meer dan de helft uit programmaonderdelen van informatieve en educatieve aard, voor ruim een kwart uit programmaonderdelen van culturele aard en
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MJB Inhoud

Percentage
Publieke omroep
als geheel

Percentage
omroepverenigingen

Percentage NPS

221 Serieus drama Nederlands

0,7

0,9

1,5

222 Serieus drama buitenlands

1,7

2,1

8,8

300 AMUSEMENT

7,6

13,6

4,0

310 Spel & quizzen

4,9

9,1

0,9

311 Spelprogramma

1,1

2,0

0,0

312 Grote spelshow

0,3

0,7

0,0

313 Educatieve quiz

3,5

6,4

0,9

320 Cabaret & kleinkunst

0,5

0,8

0,8

330 Satirisch programma

0,9

1,2

2,1

340 Reality soap

0,0

0,0

0,0

380 Gemengd amusement

0,7

1,2

0,2

390 Overig amusement

0,7

1,4

0,0

400 MUZIEK

3,8

5,7

10,1

410 lichte muziek

1,1

2,0

0,5

420 Serieuze muziek

1,0

1,3

4,6

430 Gewijde muziek

0,4

0,7

0,0

440 Popmuziek / top 40 muziek

1,0

1,6

2,5

450 Dans & ballet

0,1

0,0

1,2

490 Overige muziek

0,1

0,0

1,4

900 OVERIG

6,4

0,0

0,1

910 Reclame

6,4

0,0

0,0

920 Continuity

0,0

0,0

0,1

930 Tekstuele informatie

0,0

0,0

0,0

Totaal
Totale zendtijd in uren

100 %
19539,36

100 %
10251

100 %
702,2

voor dertien procent uit programmaonderdelen die betrekking hebben op kunst. Hiermee is
voor de hele programmering en voor het tijdvak 16:00 tot 24:00 uur voldaan aan het programmavoorschrift dat respectievelijk ten minste 35 procent informatieve en educatieve programmaonderdelen, 25 procent culturele programmaonderdelen en 12,5 procent kunst vereist.
De zendtijd van de NPS bestond voor bijna driekwart uit programmaonderdelen van culturele
aard en voor ruim 30 procent uit kunst, waar het programmavoorschrift respectievelijk 40 en 20
procent voorschrijft. Ook voldeed de NPS aan de verplichting om 20 procent programmaonderdelen voor etnische en culturele minderheden uit te zenden.
De gebruikte zendtijd per televisieprogrammanet bestond voor respectievelijk 20,5, 12,4 en 12
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procent uit programmaonderdelen van verstrooiende aard, zodat de Publieke Omroep binnen
de grens blijft van het maximum van 25 procent verstrooiing per net. Deze percentages zijn
gebaseerd op een andere definitie dan vorig jaar. De categorie licht buitenlands drama (exclusief
jeugddrama), alsmede de hoofdcategorie amusement, met daaronder ook de educatieve
quizzen, cabaret en kleinkunst en satire zijn dit jaar onder de definitie van programmaonderdelen van verstrooiende aard gebracht. Hiermee heeft de Publieke Omroep gehoor gegeven aan
de aanbeveling van het Commissariaat om een meer relevante classificatie te hanteren voor programmaonderdelen van verstrooiende aard.
De suggestie van het Commissariaat ook de categorie human interest mee te tellen voor het percentage verstrooiing is door de Publieke Omroep niet overgenomen omdat dat geen recht zou
doen aan het overwegend informerende karakter van de programma’s. Het Commissariaat heeft
het programma-aanbod in deze categorie nader beoordeeld en heeft vastgesteld dat het overgrote deel van de programma’s in deze categorie informerend van aard is. Het is derhalve juist
dat deze categorie niet wordt meegeteld bij het percentage verstrooiing. Wel dient de Publieke
Omroep voor 2003 na te gaan of een deel van de human interest programma’s vanwege hun
inhoud niet onder serieuze informatie ingedeeld moeten worden. Vervolgens zou bekeken
moeten worden of een beperkt aantal programma’s toch beter zou passen in de categorie overig
amusement.
Het volledige rapport, waarin een overzicht is opgenomen van alle programmatische voorschriften die voor de Publieke Omroep gelden, is te raadplegen op de website van het Commissariaat.
Een beeld van de televisieprogrammering van de Publieke Omroep in 2002 wordt gegeven in
tabel 1.3 (pagina 18).
Radio
Voor het radioprogramma is inmiddels een classificatiesysteem ontwikkeld. De Publieke Omroep
heeft in overleg met het Commissariaat over 2002 een proefrapportage opgesteld op basis van
een steekproef van één week. Uit deze steekproef blijkt dat de Publieke Omroep niet volledig
voldoet aan het programmavoorschrift. Voor radio geldt het programmavoorschrift slechts in
algemene zin. De Publieke Omroep is verplicht programmaonderdelen uit te zenden van informatieve en educatieve aard, van culturele aard en van verstrooiende aard. Hieraan zijn echter
geen percentages verbonden. Op basis van de rapportage kan worden vastgesteld dat wordt
voldaan aan het algemene programmavoorschrift. Wanneer gekeken wordt naar de vijf radiozenders gezamenlijk kan worden gesteld dat er 34 procent informatie en educatie wordt uitgezonden, 25 procent cultuur en 36 procent verstrooiing. Dat dit samen meer dan 100 procent is te
verklaren door het feit dat informatieve programma’s ook van culturele aard kunnen zijn. Wat
de aard van de programmering betreft kan worden vastgesteld dat er op de vijf radiozenders
gezamenlijk elf procent nieuws wordt uitgezonden, tweeëntwintig procent informatie, twintig
procent klassieke muziek, 31 procent populaire muziek, acht procent overige muziek, zes
procent amusement en twee procent religie.

1.3 Financieel toezicht
Budget 2003 landelijke publieke omroepinstellingen
De landelijke publieke omroep kon in het verslagjaar over de navolgende financiële middelen
beschikken.
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TABEL 1.4 BUDGET 2003 LANDELIJKE PUBLIEKE OMROEP

Omroep

NOS RTV

budget 2003 in miljoen €
radio

televisie

totaal

21,2

122,8

143,9

Zeven omroepverenigingen

7 x 6,9

7 x 35,6

BNN

2,8

14,2

297,5
17,0

NPS

T6,9

35,6

42,5

Landelijke publieke omroepen

79,0

422,0

500,9

IKON

2,0

7,9

9,9

RKK

1,4

5,2

6,6

HOS

1,0

2,4

3,4

NMO

0,9

3,8

4,7

OHM

0,6

1,2

1,8

NIK

0,1

0,7

0,8

BOS

0,3

0,7

1,0

EDUCOM

3,2

25,1

28,3

RVD

0,2

0,9

1,1

Kleine zendgemachtigden

9,7

47,9

57,6

Het totaal budget 2003 van de landelijke publieke omroep is als volgt opgebouwd:
Radio

88,7

Televisie

511,0

RvB PO

76,2

Nieuwe media
Totaal

20,3
696,3

Algemene Omroepreserve
In het systeem van financiering van de Publieke Omroep is de Algemene Omroep Reserve ingebouwd als buffer om in tijden van incidenteel tegenvallende inkomsten van de STER tekorten op
te kunnen vangen. In tijden van voorspoed bestaat de mogelijkheid van dotaties aan het fonds
terwijl in slechtere jaren onttrekkingen kunnen plaats vinden om fluctuaties in de inkomsten van
de Publieke Omroep te voorkomen. De afspraak geldt dat in de reserve een minimum bedrag
van € 90,8 miloen aanwezig is. Het mutatieoverzicht 2003 laat het volgende beeld zien.
TABEL 1.5 ALGEMENE OMROEPRESERVE 2003 (X DUIZEND €)
mutatie-overzicht

Stand per 1 januari 2003

€ 127711

Mutaties inzake voorgaande jaren

€

Gecorrigeerde beginstand 2003

€ 128382

671

mutaties inzake 2003

Overschrijding dienstjaar 2002

-/- €

5836

Diverse kosten

-/- €

2483

Overdracht aan NOS in 2002

-/- € 18000

Saldo per 31/12/2003

€ 102063
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Beoordeling jaarrekeningen landelijke publieke omroepen 2002
Een van de taken van het Commissariaat is te beoordelen of de aan de omroepen ter beschikking
gestelde middelen rechtmatig zijn aangewend, te weten voor de verzorging van programma’s.
Om vast te stellen dat de verstrekte middelen op juiste wijze zijn aangewend, wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van de jaarrekening van de omroepen. Deze jaarrekeningen moeten
ingericht zijn overeenkomstig de voorschriften die daarvoor in het Handboek Financiële
Verantwoording zijn gesteld. Daarnaast dient de jaarrekening voorzien te zijn van een goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de accountant aangeeft dat bij het opstellen van de jaarrekening de Mediawet en het Handboek zijn gevolgd.
Rechtmatigheidsoordeel en evaluatie Handboek Financiële Verantwoording
De verantwoording van de middelen van de landelijke publieke omroep verloopt via diverse
schijven. Uiteindelijk dient de minister van OCW geïnformeerd te worden over de rechtmatige
besteding van de gelden. De Rekenkamer heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de
controle van het ministerie op de omroepmiddelen. Reden voor het Commissariaat om opnieuw
te kijken naar de keten van verantwoording van de individuele omroepvereniging via het
bestuur van de Publieke Omroep naar het Commissariaat voor de Media. En vervolgens van de
verantwoording van het Commissariaat naar het Ministerie.
Op initiatief van het Commissariaat is in het voorjaar van 2003 een overleg gestart met het
departement van OCW en met de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep over dit onderwerp. Omdat het Commissariaat zich ook een gefundeerd oordeel wilde vormen over de afstemming tussen de diverse accountants die bij dit proces betrokken zijn is assistentie ingeroepen van
het onafhankelijke accountantsbureau Mazars. Binnen deze operatie heeft het Commissariaat
tevens ingezet op een ingrijpende evaluatie van het Handboek Financiële Verantwoording. De
tekst van het handboek was aan actualisering toe op basis van nieuwe wetgeving en de NIVRA
richtlijnen. Daarnaast leidt de tekst van het Handboek tot diverse verschillen in interpretatie
door de omroepen. Ook daar dient eenduidigheid in te worden aangebracht. Het Commissariaat
heeft bovendien de afgelopen jaren aangedrongen op herziening van het Handboek (een
Ministeriële regeling) om eenheid te brengen in de wijze van toerekening van de diverse omroepen, zodat er een harmonisatie van de verslaggeving tot stand kan worden gebracht.
Deze gehele herziening van het financiële toezicht moet naar het oordeel van het
Commissariaat nauw aansluiten bij de praktijk. Dat is de reden dat de controle van de jaarrekeningen over 2002 een uitgebreider karakter heeft gekregen. Op basis van de bevindingen van
deze controle zijn in het voorjaar 2004 voorstellen gedaan voor aanpassing van het Handboek
Financiële Verantwoording en van de accountantscontrole van de individuele omroepen. Deze
voorstellen dienen in de loop van 2004 te worden verwerkt in een aangepast Handboek.
Bij de controle van de jaarrekeningen 2002 is specifiek gekeken naar de onderdelen die voor de
evaluatie van het Handboek van belang zijn. Om een goed zicht te kunnen krijgen op de controle van de accountants is niet alleen, zoals gebruikelijk een mondelinge review gehouden bij
de huisaccountant, maar is ook gebruik gemaakt van het dossieronderzoek. Dit dossieronderzoek, waarbij de accountant van het Commissariaat het controledossier van de accountant van
de omroep inziet en beoordeelt, is bij een viertal omroepen als extra instrument ingezet. In
eerste instantie gold dit twee omroepen, te weten de AVRO en de VPRO. Later is de review op
basis van de eerdere bevindingen uitgebreid met de Publieke Omroep en de TROS.
De uitkomsten van de dossierreviews is in alle gevallen geweest dat de conclusie van de huisaccountant kon worden gedragen door het in opdracht van het Commissariaat werkende accountantsbureau. Dat betekent dat de accountantsverklaring waarin werd vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft terecht is afgegeven.
Wel is aan het licht gekomen dat bij de accountantscontrole vaak onvoldoende specifiek is
gekeken naar de bepalingen in het Handboek en de Mediawet. Deze controle is vervolgens wel
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door het Commissariaat verricht om de getrouwheidsverklaring te kunnen toetsen aan de rechtmatigheidcriteria. Het Commissariaat is van mening dat in het vervolg de eigen accountantscontrole hier meer specifiek op toe moet zien.
Alle omroepen hebben een getrouwheidsverklaring van de accountant overlegd. Uit de reviews
is gebleken dat kan worden vastgesteld dat de middelen gebruikt zijn voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. De beoordeling van de jaarrekeningen van de verschillende omroepen heeft
door de meer gedegen aanpak wel vertraging opgelopen.
Bij de jaarrekening van de TROS is het oordeel van het Commissariaat nog niet definitief. Naar
aanleiding van publicaties is bij de NMO en OHM een boekenonderzoek gestart naar mogelijk
onjuist gebruik van publieke middelen. Tegen de zomer zullen genoemde onderzoeken worden
afgerond en zal een eindrapportage aan de staatssecretaris worden uitgebracht. Bij de overige
omroepen zijn alle onderzoeken over 2002 afgerond en heeft het aanleiding gegeven tot enkele
opmerkingen over de wijze van verantwoording, zonder dat er beletsels waren om te kunnen
vaststellen dat de middelen gebruikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Reserves
De totale omvang van de reserves is tussen 2001 en 2002 gestegen met € 588.000,- van
€ 323.304.000,- naar € 323.892.000,-. De NCRV heeft een verlies op haar effectenportefeuille
moeten verwerken door verlaging van de verenigingsreserve.
De programmareserve van de 39f omroepen is toegenomen met € 382.000,- van € 16.232.000,naar € 16.614.000,-.
Sponsoring
Gelet op een tweetal publicaties in NRC Handelsblad over enerzijds de ideële sponsoring bij de
Publieke Omroep en anderzijds de integriteitsbepalingen in de Mediawet, valt het volgende op
te merken.
Zoals bekend zijn de mogelijkheden van sponsoring van de programma’s van de Publieke Omroep
beperkt. Wat wel is toegestaan is het aanvaarden van bijdragen van de overheid en van ideële
instellingen. Vragen als zou de Publieke Omroep op grote schaal zijn toevlucht hebben genomen
tot cofinanciering door dergelijke instellingen hebben ertoe geleid dat het Commissariaat een
onderzoek is gestart waarbij niet alleen de omroepen, maar ook de producenten zijn betrokken.
Het onderzoek zal medio 2004 zijn afgerond. Binnen de jaarrekeningen van de Publieke Omroep is
een bijdrage van totaal € 9.146.935 miljoen verantwoord. Het onderzoek zal niet alleen een antwoord moeten geven op de vraag wat het totale budget aan derden gelden is bij de programma’s
van de Publieke Omroep, maar ook op de vraag welke programmacategorieën vooral met bijdragen van derden worden gemaakt en in welke mate daaraan door externen wordt bijgedragen.
Vooral de laatste analyse is van belang om een uitspraak te kunnen doen over de onafhankelijkheid
van de Publieke Omroep.
Bij de wetswijziging die op 31 december 2003 in werking is getreden is ook artikel 64c Mediawet
betrokken. Daarin is nu bepaald dat jaarlijks schriftelijk verslag aan het Commissariaat moet worden
uitgebracht over de inkomsten uit bijdragen van derden die niet als sponsor in de zin van de wet
worden aangemerkt. De verantwoording moet op het niveau van de programmaonderdelen duidelijkheid verschaffen over de hoedanigheid van de geldverstrekker en de omvang van de bijdrage.
Een verschil met het sponsorregime is nog dat de wet niet voorschrijft dat bijdragen uitsluitend
rechtstreeks aan de omroep mogen worden verstrekt. Op geldstromen die via de producenten
lopen heeft het Commissariaat dus niet rechtstreeks zicht.
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Artikel 55, tweede lid, Mediawet.
De Mediawet bepaalt, vrij weergegeven, dat een omroep die voornemens is een overeenkomst
te sluiten met een werknemer of een bestuurslid of een van hun huisgenoten, terwijl die overeenkomst geen betrekking heeft op de relatie die de instelling met die personen heeft als werknemer of bestuurslid, het voornemen bij het Commissariaat moet melden onder overlegging van
de ontwerp overeenkomst.
Bij alle besprekingen van de jaarrekeningen is dit onderwerp ter tafel gekomen en bij TELEAC,
de KRO, BNN en BOS heeft het tot een nader onderzoek geleid.
Het Commissariaat nam daarbij het standpunt in dat met dit wetsartikel is beoogd een extra
waarborg in te bouwen voor het non-commerciële karakter van de publieke omroep door de
Publieke Omroep te verbieden zich met al zijn activiteiten op enigerlei wijze dienstbaar te
maken aan het maken van winst door derden. Bezien vanuit de ratio van het wettelijk voorschrift, trok het Commissariaat de conclusie dat een omroepinstelling, bij het aangaan van een
overeenkomst met een familielid van één van zijn werknemers of bestuursleden, een nietnormale economische handeling kan verrichten als dat familielid als gevolg van de overeenkomst een onevenredig voordeel geniet, welk voordeel hij niet zou hebben gehad zonder het
bestaan van de directe familieband. Het Commissariaat legt artikel 55, tweede lid, Mediawet zo
uit dat de werking zich uitstrekt tot directe familieleden, ook als die niet onder één dak wonen
met een werknemer of een bestuurslid van een omroep.
Het onderzoek met betrekking tot TELEAC/NOT is inmiddels afgerond. Gebleken is dat deze
omroep een verwijt valt te maken als het gaat om de meldingsplicht die uit artikel 55, tweede
lid, Mediawet voortvloeit, maar dat niet gebleken is van niet-normaal economisch handelen. Het
onderzoek naar de activiteiten van de KRO zal eind mei worden afgerond. Met de BOS is een
gesprek gevoerd over te veel functies in één hand, op het terrein van bestuur, management en
programmamaker. Met BNN zal in 2004 een gesprek gevoerd worden over de mogelijke verstrengeling van een bestuurslid die tevens buitenproducent kan zijn.
Beleidsregels voor neventaken aangepast
In 2002 trad de ‘Notitie neventaken publieke omroep 2002’ in werking. Tot neventaken van
publieke omroepen worden ieder geval bepaalde internetactiviteiten en het exploiteren van
themakanalen gerekend, althans voor zover ze voldoen aan de wettelijke criteria. De Mediawet
bepaalt dat neventaken aan dezelfde criteria moeten voldoen als nevenactiviteiten: ze moeten
voldoende relatie met de hoofdtaak hebben, ze mogen geen schade aan de hoofdtaak toebrengen, en ze mogen niet concurrentievervalsend zijn. Verder mag een publieke omroep met het
verrichten van een neventaak niet dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden.
In 2003 is de Notitie neventaken aangescherpt op het punt van het aanbrengen van hyperlinks
naar commerciële derden en de herkenbaarheid van reclame-uitingen.
lllll
Het in een redactionele context opnemen van een hyperlink naar commerciële derden is
slechts toegestaan als de hyperlink past binnen de context en verder op neutrale wijze is
aangebracht.
lllll
Een reclame-uiting, bijvoorbeeld in de vorm van een zogenoemde button of banner,
dient duidelijk als zodanig herkenbaar zijn te zijn en voorzien te zijn van de vermelding
‘Advertentie’ of ‘Ingezonden mededeling’ boven de reclame-uiting. Reclamebuttons of banners mogen voorzien zijn van een hyperlink naar de site van de betreffende adverteerder.
Onderzoek uitvoering concurrentievervalsingtoets
De Mediawet bepaalt dat het verrichten van neventaken en nevenactiviteiten niet mag leiden
tot concurrentievervalsing ten opzichte van andere aanbieders van dezelfde of vergelijkbare
goederen of diensten. In de Richtlijn neven- en verenigingsactiviteiten publieke omroep 1999
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heeft het Commissariaat uiteengezet op welke wijze deze wettelijke bepaling bij toetsingen
verder wordt geoperationaliseerd.
In dat kader wordt in ieder geval het criterium gehanteerd dat het verrichten van neventaken en
nevenactiviteiten geschiedt onder het uitgangspunt van een integrale kostprijsberekening en
onder toepassing van kostprijsberekeningen die vergelijkbaar zijn met door andere aanbieders
van dezelfde of vergelijkbare producten of diensten gehanteerde kostprijsberekeningen.
Het Commissariaat gaf aan PriceWaterhouseCoopers de opdracht om te onderzoeken wat vanuit
economisch perspectief onder concurrentievervalsing te verstaan is en welke operationalisering
daarbij past. Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. W. Driehuis.
In het onderzoeksrapport wordt voorgesteld te toetsen op concurrentieverstoring, omdat concurrentievervalsing veelal in verband wordt gebracht met staatssteun. De huidige Mediawet
gaat nog steeds uit van een toetsing aan het verbod een concurrentievervalsing.
In het kader van een nieuwe, meer economisch getinte toetsing naar concurrentieverstoring
door neventaken en nevenactiviteiten zouden de aard en omvang van de relevante markt, de
financieringscondities, inputcondities, outputcondities, marketingcondities en het oordeel van
de consument betrokken moeten worden. Het Commissariaat zal de rapportage betrekken bij de
verdere ontwikkeling van het toezicht op neventaken en nevenactiviteiten.
Nieuwe neventaak van de NOS: Colorful Radio
De NOS heeft het Commissariaat op de hoogte gebracht van haar voornemen het radiostation
Colorful Radio over te nemen en als neventaak voort te zetten. Colorful Radio wordt al een
aantal jaren in vrijwel heel Nederland via de kabel verspreid, en had de status van commerciële
omroep. De NOS heeft aangegeven met het extra programma in het bijzonder allochtone jongeren met publieke programma’s te willen bereiken. Voorts ligt het in de bedoeling om samen te
werken met het multiculturele radiostation FunX, dat als neventaak van de lokale omroepen in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt verspreid. Toetsing zal plaats vinden in
2004.
Kinderblad van de NOS: Z@pp&Zo
In april 2003 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Z@pp&Zo van de NOS. Het blad
richt zich op de jongere jeugd en is bedoeld als aanvulling op het jeugdblok Z@ppelin op televisie. De NOS werkt voor de totstandkoming van het blad samen met uitgever Sanoma. Het
Commissariaat heeft in zijn toetsing van Z@pp&Zo geoordeeld dat het blad inhoudelijk voldoende verband houdt met het televisiejeugdblok Z@ppelin en dat voor het blad geen middelen
worden gebruikt die de NOS krijgt voor het verzorgen van haar programma. Het Commissariaat
stond niet toe dat in de titel van het blad de naam Z@ppelin zou voorkomen. Gelet op artikel 52,
tweede lid, Mediawet, zou dan namelijk door het uitzenden van het programmaonderdeel een
ongeoorloofde vermijdbare reclame-uiting ontstaan voor het blad. Verder mogen er in het
omroepprogramma geen oproepen voor het blad worden uitgezonden.
In april 2004 is het blad weer van de markt verdwenen wegens gebrek aan succes.
NOS-programma’s op dvd via Strengholt Licensing B.V.
De NOS brengt zogenoemde vastleggingen van haar programmaonderdelen op de markt, zoals
compilaties van uitgezonden sportevenementen en het huwelijk van Maximá en prins Willem
Alexander. Tegenwoordig gaat het daarbij voornamelijk om dvd’s. De NOS werkt voor deze activiteiten samen met Strengholt Licensing B.V.
Het Commissariaat heeft deze nevenactiviteit, inclusief de samenwerking met Strengholt,
getoetst aan het verbod van concurrentievervalsing en het dienstbaarheidverbod. In dat kader
heeft accountantskantoor Mazars namens het Commissariaat onder meer een onderzoek uitgevoerd naar de door de NOS en Strengholt bij de activiteit gehanteerde kostprijzen en tarieven.
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Het Commissariaat heeft vastgesteld dat de voorgeschreven toerekening van kosten er niet toe
zou leiden dat de activiteit van de NOS verliesgevend zou zijn.
Het Commissariaat heeft geen strijd met het dienstbaarheidverbod vastgesteld, omdat
Strengholt met zijn activiteiten niet meer dan een normale winst behaalde. Om op dit punt de
toekomstige ontwikkeling te kunnen volgen, verlangt het Commissariaat wel dat het
Commissariaat kan beschikken over inzicht in de door Strengholt aan de activiteit toegerekende
kosten. Deze informatie dient de NOS in het kader van de verantwoording van de nevenactiviteit
bij haar jaarrekening te voegen.
Omroepreizen
Het Commissariaat heeft de acht landelijke omroepverenigingen laten weten de voorwaarden
waaronder deze omroepen reizen mogen organiseren te gaan aanscherpen. Het fenomeen ‘verenigingsreizen’ bestaat al vele jaren. Aanvankelijk ging het om reisbestemmingen waarin de
identiteit van de betrokken omroepvereniging duidelijk herkenbaar was. Gaandeweg ontwikkelde zich echter een algemenere reispraktijk. Dit is volgens het Commissariaat niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. Omroepverenigingen hebben immers in de eerste
plaats tot taak omroepprogramma’s te verzorgen.
Na vertegenwoordigers van de omroepverenigingen over de voorgenomen beleidswijziging te
hebben gehoord, heeft het Commissariaat besloten om vanaf 1 januari 2005 de strengere regels
voor het organiseren van verenigingsreizen te laten ingaan. Vanaf die datum mogen de omroepen alleen reizen met een duidelijk verenigingskarakter voor hun leden laten organiseren.
Tijdens de reis moet er voor de deelnemende leden gelegenheid zijn om bij te dragen aan de
beleidsvorming van de vereniging, bijvoorbeeld door over programma’s en het gevoerde beleid
te spreken. Hierover moet jaarlijks per reis verantwoording worden afgelegd aan het
Commissariaat.
Daarnaast mogen alleen leden van de omroepvereniging deelnemen aan verenigingsreizen,
mogen omroepen alleen deelnemers werven via het verenigingsblad, het omroepblad of de
website van de omroep, mogen voor verenigingsreizen geen omroepmiddelen worden gebruikt,
moeten de deelnemers zelf de reis- en verblijfkosten betalen en moet het organiseren van reizen
worden uitbesteed aan erkende reisbureaus.
Aan reizen die bedoeld zijn om publiek in staat te stellen bij uitzendingen op locatie aanwezig
te zijn, zogenoemde publieksreizen, worden geen nadere eisen gesteld. Het is aan de raad van
bestuur van Publieke Omroep om toe te zien op de doelmatige besteding van de kosten die
hierbij worden gemaakt.
Voordeelpas voor AVRO-leden
De AVRO introduceerde in oktober 2003 een lidmaatschapspas voor AVRO-leden die deel uitmaken van de ‘Tribune Dier en Natuur’. Tribunes zijn gemeenschappen van leden rond een bepaald
specifiek thema van de AVRO, zoals dier en natuur, beeldende kunst en veiligheid. Met dit
concept tracht de AVRO haar leden meer in contact te brengen met de omroep en met elkaar. De
lidmaatschapspas, Girafpas genaamd, is bedoeld als identificatiemiddel, maar geeft ook de
mogelijkheid om kortingen te verkrijgen op de (toegangs-)prijs van dierentuinen, musea, cursussen en een dierenzorgverzekering.
Het Commissariaat toetste de toelaatbaarheid van de aard en omvang van de voordelen. Na een
hoorzitting met de AVRO, oordeelde het Commissariaat dat de voordelen niet passen binnen de
regels voor het verstrekken van voordelen aan leden. De betrokken voordelen worden weliswaar
door derden aan de leden verstrekt, maar vanwege het feit dat de AVRO weloverwogen en aantoonbaar handelingen heeft verricht om haar leden in staat te stellen de voordelen te verkrijgen,
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rekent het Commissariaat de voordelenverstrekking toe aan de AVRO. Voor de daarmee ontstane overtreding van artikel 64, eerste lid, onder b, Mediawet legde het Commissariaat de
AVRO een waarschuwing op. De aard en omvang van de op geld waardeerbare voordelen zal in
overeenstemming moeten worden gebracht met de geldende regels. Daarbij is een belangrijke
eis dat de te verstrekken voordelen een duidelijke relatie met de AVRO hebben.

1.4 De Wereldomroep
In 2003 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar activiteiten van Radio Nederland
Wereldomroep op Bonaire. Dit onderzoek vond plaats, nadat het Commissariaat informatie
ontving over mogelijke onjuiste besteding van middelen, in strijd met de Mediawet en met de
statuten van de Wereldomroep. Het zou daarbij ondermeer gaan om de verkoop van overcapaciteit van energie via de NV Centrale Noord en het verrichten van diensten voor derden onder de
naam RNB Technology. Op grond van deze informatie heeft het Commissariaat met behulp van
een ingeschakelde accountant een diepgaand onderzoek naar de situatie ter plekke verricht.
Het accountantsonderzoek heeft tot de bevinding geleid dat er weliswaar geen aanwijzingen
zijn dat publieke middelen onrechtmatig zijn besteed en dat er geen onregelmatigheden zijn
aangetroffen in de administratie van RNW/Bonaire, maar dat er wel activiteiten zijn ontwikkeld
die naar het oordeel van het Commissariaat de doelstelling van de publieke omroep te buiten
gingen. Het verrichten van diensten voor derden moest naar het oordeel van het Commissariaat
sterk worden beperkt en de rechtspersoon voor de energiecentrale moest worden ontbonden.
De Wereldomroep heeft tegen dit besluit bezwaar aangetekend, omdat ze van mening is geen
wettelijk voorschrift te hebben overtreden. De Wereldomroep gaf overigens wel aan het besluit
te zullen uitvoeren omdat alle commotie die intussen in de pers hierover was ontstaan imagoschade opleverde voor de Wereldomroep. Per 31 december 2003 is de wet voor de
Wereldomroep in die zin aangepast dat het ook mogelijk is de Wereldomroep te beboeten bij
overtreding van de bepalingen in de Mediawet waarin zijn taak staat omschreven. Het
Commissariaat heeft toen op basis van de nieuwe situatie bekeken of een sanctie aan de orde
zou kunnen zijn. In maart is het Commissariaat tot het rechtsoordeel gekomen dat de
Wereldomroep alle activiteiten, waarover het Commissariaat van oordeel is dat deze niet binnen
de taakopdracht van de Mediawet vallen, heeft gestaakt.
Op grond hiervan kwam het Commissariaat tot het oordeel dat er geen reden meer was om een
bestuurlijke boete op te leggen.

1.5 Advisering over de meerjarenbegrotingen 2004 – 2008
van de Publieke Omroep en de Wereldomroep
Publieke Omroep
Zoals te doen gebruikelijk heeft het Commissariaat eind oktober zijn jaarlijkse advies over de
meerjarenbegroting van de Publieke Omroep aan de staatssecretaris uitgebracht. Enkele hoofdpunten uit het advies worden hier weergegeven.
Op de meerjarenbegroting drukt dit keer zwaar het stempel van de opgelegde bezuinigingen.
De eerste bezuinigingslag van € 40 miljoen heeft de Publieke Omroep geheel voor zijn rekening
genomen. Hoe de pijn in de jaren daarna precies verdeeld gaat worden is ondermeer afhankelijk
van politieke besluitvorming. De Publieke Omroep concentreert zich dus noodgedwongen op
het jaar 2004.
Bij het inboeken van de volledige bezuinigingstaakstelling voor 2004 ad € 40 miljoen zijn door
de Publieke Omroep de aanbevelingen uit het McKinsey rapport gevolgd. Wat de invulling
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hiervan betreft heeft de Publieke Omroep gemeend € 14 miljoen te moeten zoeken in efficiency
verbeterende maatregelen en op besparingen in indirecte taken. Deze invulling kreeg de instemming van het Commissariaat. De programmering werd daarbij zoveel mogelijk ontzien, sterker
nog, er werd nog een bedrag van € 4,8 miljoen vrijgespeeld voor investering in programmatische versterking. Met name dit laatste acht het Commissariaat een positief signaal in die zin dat
hiermee een aanvang wordt gemaakt met ombuiging van gelden voor nieuw beleid.
Het Commissariaat had kritiek op de claim, zoals deze in de meerjarenbegroting op de overschotten van de Algemene omroepreserve was opgenomen en het feit dat daar een overdracht
van € 6 miljoen naar het FOR uit vloeide. Nog niet duidelijk was of de Algemene Omroepreserve
in 2004 zou moeten worden aangesproken.
Bij de analyse van het in de meerjarenbegroting opgenomen exploitatieoverzicht moest het
Commissariaat constateren dat de eigen bijdragen van de omroepen wel erg laag zijn ingeschat.
De Publieke Omroep voorziet een daling van de eigen bijdrage ter grootte van € 22 miljoen.
Het eveneens in de meerjarenbegroting opgenomen overzicht van het FOR laat zien dat de
Publieke Omroep in 2004 een extra budget ter beschikking heeft ad € 32 miljoen. Dit mitigeert
uiteraard de gebezigde kwalificatie over de omvang van de bezuinigingen in 2004. Deze extra
input maakt in ieder geval voor 2004 de bezuinigingen bij Publieke Omroep wel beperkt.
Het Commissariaat heeft voorts een stroomlijning van de diverse fondsen bepleit.
Het Commissariaat stelt vast dat de Publieke Omroep zich al geruime tijd in woelig vaarwater
bevindt. Het Commissariaat vindt dat de Publieke Omroep in het huidige klimaat recht heeft op
duidelijkheid over het commitment van Kabinet en Kamer aan de ingeslagen weg. Onzekerheid
daarover dwingt de Publieke Omroep in een defensieve houding. De energie die dat kost kan
volgens het Commissariaat beter besteed worden aan het vervullen van de hoofdtaak.
Binnen de Publieke Omroep wordt in acht werkgroepen nagegaan hoe de bezuinigingen op verschillende terreinen kunnen worden gerealiseerd. De aanbevelingen van de werkgroepen
moeten uitmonden in een plan van aanpak aan de hand waarvan te volgen is of de bezuinigingen daadwerkelijk leiden tot terugdringing van overheadkosten en verbetering van efficiency.
Het Commissariaat zal het plan van aanpak beoordelen en er op toezien dat de doelstellingen
reëel en meetbaar zijn. Gewaarschuwd is voor een herhaling van de bezuinigingsoperatie uit
1996. Toen bleek namelijk achteraf dat het totaalbedrag wel was gerealiseerd, maar was het niet
meer te traceren hoe de bezuinigingen precies gestalte hadden gekregen.
Voor 2002 stelde de Publieke Omroep zich een marktaandeel van veertig procent ten doel.
Betere netprofilering was voor het bereiken van die doelstelling een belangrijk instrument. Uit
de begroting blijkt helaas dat het marktaandeel ten opzichte van 2001 gedaald is van 38,3 naar
37,7 procent. Van de individuele netten heeft alleen Nederland 2 de doelstelling gehaald en
heeft Nederland 3 het het moeilijkst. Het Commissariaat ziet in dat de Publieke Omroep voor
een moeilijke, dubbele opdracht is geplaatst. Enerzijds moet een breed publiek worden bediend
met een onderscheidende, kwalitatief hoogstaande programmering en anderzijds moeten kleinere doelgroepen worden bereikt. Het Commissariaat is van mening dat de voor de Publieke
Omroep met alle middelen die hem worden aangereikt een relevant marktaandeel belangrijk is.
Marktaandeel is echter volgens het Commissariaat niet alleen zaligmakend. Daarom zou de
Publieke Omroep op zoek moeten naar een uitgebalanceerde mix waarin voldoende marktaandeel wordt gerealiseerd, doelgroepen voldoende worden bereikt en diversiteit in programmasoorten genoeg aandacht krijgt.
Een punt van zorg blijft de mate waarin de Publieke Omroep jongeren weet te bereiken. Het
Commissariaat vindt het teleurstellend dat ondanks speciaal op programmering voor jongeren
gerichte maatregelen in 2002 het weekbereik in de leeftijdscategorie 13 – 24 jaar maar 0,1
procent gestegen is tot 67,8 procent. In het programmabeleid voor de komende jaren zijn
bovendien maar weinig aanknopingspunten te vinden voor een beter bereik van jongeren. Het
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Commissariaat vindt de plannen mager onderbouwd en vraagt zich af of de aantrekkelijkheid
van de publieke programmering voor jongeren snel zal toenemen.
Een andere doelgroep die moeilijk te bereiken is door de Publieke Omroep zijn de etnische minderheden. Het blijft volgens het Commissariaat in de begroting onderbelicht welke maatregelen
voor een beter bereik op het programma staan. In opeenvolgende Meerjarenbegrotingen is
telkens neergeschreven dat programmering voor minderheden belangrijk is. Programmatisch
gevolg is daaraan echter nooit gegeven. Het Commissariaat stelt nu voor dat de Publieke
Omroep intern heldere, meetbare afspraken maakt over concrete programmatische inspanningen. Over de resultaten dient vervolgens in komende Meerjarenbegrotingen te worden gerapporteerd.
Wereldomroep
Het Meerjarenplan 2004-2008 van de Wereldomroep is opgesteld op basis van het in april 2003
uitgebrachte rapport 'Een nieuwe Wereldomroep voor een nieuwe eeuw'. In dat rapport
worden de missie en de rollen van de omroep geactualiseerd. In het meerjarenplan ligt daarom
de nadruk op een inhoudelijke vernieuwing. Daarnaast worden de financiën op orde gebracht.
De begroting wordt sluitend gemaakt, waarbij de over de afgelopen jaren opgelopen achterstanden zijn verdisconteerd.
De Wereldomroep kiest ervoor om thematisch en projectmatig te werken. In april 2004, met
ingang van de zomerprogrammering, zal de thematische aanpak definitief van start gaan.
Aandachtsgebieden zijn Nederland en Europa, cultuur, wetenschap, samenleving, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Bij de radio zal minder aan eigen nieuwsgaring worden
gedaan en meer aan achtergronden en duiding.
Het Commissariaat constateert dat de Wereldomroep heeft getracht de kern van de werkzaamheden overeind te houden. Bezuinigingen zijn vooral gezocht in een andere organisatie, in
beperking van de onderwerpen en in bezuinigingen op de algemene kosten. Er wordt volgens
de Wereldomroep circa 20 procent omgebogen, waarvan 10 procent wordt ingezet voor nieuw
beleid. Er resteert een bezuiniging van 10 procent, inclusief het inlopen van de financieringsachterstand. In relatie tot de voor het jaar 2003 toegekende middelen is er sprake van een bezuiniging van vijf procent. De conclusie van de Wereldomroep dat deze nu tien procent heeft bezuinigd, deelt het Commissariaat dan ook niet. Wel steunt het Commissariaat het pleidooi om net
als de binnenlandse omroep ook de Wereldomroep een compensatiemogelijkheid te verlenen
vanuit de Algemene Omroep Reserve.
In het kader van de samenwerking op radiogebied met de landelijke publieke omroep, is afgesproken dat de voor Europa bestemde programmering van de Wereldomroep in 2004 voor rond
de 50 procent zal bestaan uit programmaonderdelen die worden overgenomen van de landelijke
publieke omroep, met name van Radio 1. Met Radio 1 is overeengekomen dat over en weer om
niet gebruik kan worden gemaakt van uitzendmateriaal. De voorstellen van de Wereldomroep
tot samenwerking met de Publieke Omroep worden door het Commissariaat ondersteund.
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De meest in het oog springende gebeurtenissen rond de regionale omroep hadden betrekking
op de financiën. Verschillende omroepen kwamen in financiële problemen. In Zuid-Holland
bleken die onverwacht zo groot dat RTV Rijnmond en RTV West zelfs op een faillissement leken
af te stevenen. Een reddingsplan van de provincie was nodig om het verdwijnen van de beide
regionale omroepen te voorkomen.
In Noord-Holland waren het geen financiële perikelen die de aandacht trokken maar de voortdurende ontwikkelingen rond de toekomst van RTV Noord-Holland en AT5. Onderhandelingen
over een mogelijke fusie, die de voorkeur heeft van het provinciebestuur liepen op niets uit. Te
grote cultuurverschillen lijken aan vergaande samenwerking tussen de twee omroepen in de
weg te staan.
Daarnaast leek het erop dat in 2003 een nieuwe financieringssystematiek voor de regionale
omroep zou worden ingevoerd. Een wetsvoorstel werd ingediend dat erin voorzag de verantwoordelijkheid voor de financiering geheel bij de provinciebesturen te leggen. De financiële middelen
zouden gestort moeten worden in het provinciefonds, waarna zij uitgekeerd konden worden aan
de provincies als die een waarborg boden voor het functioneren van ten minste één regionale
omroep. De financiering moest in het wetsvoorstel voldoende zijn om de omroep een gelijk aantal
uitzenduren te laten gebruiken als voor de invoering van het nieuwe systeem het geval was.
Aan de indiening van het wetsvoorstel was langdurig overleg vooraf gegaan met ROOS, het IPO
en het Commissariaat, die zich uiteindelijk in het plan konden vinden. De Tweede Kamer bleek
echter zo grote twijfels te hebben dat het voorstel leek te zullen sneuvelen. De staatssecretaris
liet het zover niet komen en besloot tot aanhouding. De oude financieringssystematiek blijft dus
voorlopig bestaan. Het Commissariaat houdt daardoor zijn taak waar het gaat om het toedelen
van middelen en het controleren van de jaarrekeningen.
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2.1 Zendtijd
Voordat het Commissariaat zendtijd toewijst aan een regionale omroepinstelling moet het provinciebestuur het Commissariaat adviseren over de vraag of de omroep voldoet aan de eisen die
de Mediawet stelt. Het advies, dat vooral gericht is op de representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan, geldt, net als de toewijzing van zendtijd voor een termijn van vijf jaar.
In het vorige jaarverslag is uiteen gezet dat de zendtijdtoewijzingen voor radio en televisie niet
parallel liepen, waardoor dubbel geadviseerd moest worden en twee afzonderlijke besluiten
door het Commissariaat moesten worden genomen.
Het Commissariaat besloot aan die praktijk een eind te maken. De verwachte invoering van het
nieuwe financieringssysteem werd als goed tijdstip aangegrepen om voor radio en televisie op
hetzelfde moment te beslissen over de zendtijdtoewijzing. Het aanhouden van het wetsvoorstel
heeft niet verhinderd dat de nieuwe manier van besluitvorming praktijk is geworden.
In 2003 is inmiddels aan acht regionale omroepinstellingen zendtijd toegewezen voor het verzorgen van zowel een radio- als televisieprogramma.

2.2 Programmatoezicht
In 2003 is de programmering van alle dertien regionale omroepen getoetst. Noord-Holland en
Utrecht zijn nog op de gebruikelijke uitgebreide wijze gecontroleerd, waarbij een zwaar accent
lag op de naleving van het programmavoorschrift. De programmering van de overige regionale
omroepen werd voor het eerst op een andere wijze gecontroleerd.
Er is enkele jaren uitgebreid programmatisch onderzoek gedaan door middel van programmavoorschriftcontrole, waardoor goed inzicht is verkregen in de programmering en de mediawettelijke
risico’s daarin. De sanctieprocedures van de afgelopen jaren hebben geleid tot een afname van het
aantal overtredingen. Een ander aspect waaraan inmiddels minder aandacht hoeft te worden
besteed is de bewaarplicht. In voorgaande jaren werd nog regelmatig onvolledig materiaal aangeleverd. Het Commissariaat heeft de omroepen gestimuleerd over te gaan op digitale opslag van
hun programma’s. Nu vrijwel alle omroepen die slag hebben gemaakt, levert de bewaarplicht
minder problemen op dan in het verleden en is de controle eenvoudiger uit te voeren.
De omroepen is nu verzocht de integrale opnamen van de radio- en televisieprogramma’s van
een door het Commissariaat aan te wijzen representatieve week, programmaschema’s, uitzendschema van de eindregie, een overzicht van de uitgezonden reclame en alle sponsorovereenkomsten toe te zenden. Deze gegevens lagen ten grondslag aan de beoordeling 2003 van het
programmatisch functioneren van de omroep.
De nieuwe manier van controleren stelt het Commissariaat in staat om jaarlijks een quick scan te
voltrekken bij alle regionale omroepen en een selectie te maken van 2 of 3 omroepen waarvan
de uitkomsten aanleiding geven tot meer onderzoek. Die omroepen kunnen dan het jaar daarop
nog diepgaander gecontroleerd worden. Zo ontstaat een cyclus waarbij jaarlijks een algemeen
en een diepgaander onderzoek worden gecombineerd.
ICE
Met het voorschrift dat ten minste de helft van de zendtijd moet worden besteed aan programmaonderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard hebben de regionale omroepen
geen moeite. Het televisieprogramma in het bijzonder bestaat nagenoeg geheel uit dit soort
programmaonderdelen.
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Het programmatoezicht leidde tot de navolgende boetes voor regionale omroepen.
TABEL 2.1 SANCTIEBESCHIKKINGEN REGIONALE OMROEP

datum

omroep

programma

boete €

28-01-03

Stichting Omroep Gelderland

Periodieke controle 2002

2.450,-

26-03-03

Stichting Regionale Omroep

Periodieke controle 2002

2.700,-

Rotterdam Rijnmond
22-05-03

Stichting Omroep Limburg

Periodieke controle 2002

5.500,-

04-09-03

Stichting RTV Oost

Periodieke controle 2002

2.900,-

08-09-03

Stichting Regionale Omroep

Periodieke controle 2002

4.500,-

Periodieke controle 2002

8.650,-

Periodieke controle 2002

3.800,-

Groningen
19-09-03

Stichting Regionale Omroep
Noord-Holland

02-12-03

Stichting Regionale Omroep
Brabant

Stichting Regionale Omroep Gelderland werd een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de bewaarplicht en ongeoorloofde reclame-uitingen op de aftitelrol van haar televisieprogramma.
Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond kreeg een boete wegens het niet voldoen aan
de bewaarplicht, onvoldoende onderscheid tussen reclameboodschappen en overige programmering en het uitzenden van programmaonderbrekende reclame in haar radioprogramma.
Stichting Omroep Limburg maakte sluikreclame voor een hotel en nam een onjuist vormgegeven
sponsorvermelding in haar programma op.
In het programma van Stichting RTV Oost werd onvoldoende onderscheid gemaakt tussen reclameboodschappen en overige programmering op teksttelevisie. Tevens kwamen reclame-uitingen
voor op de aftitelrol.
Regionale Omroep Groningen werd beboet voor onvoldoende onderscheid tussen reclameboodschappen en de overige programmering, niet toegestane reclame-uitingen, overschrijding van
het maximum aan reclame per uur en een foutieve vermelding van sponsoring door een overheidsinstelling.
Stichting Regionale Omroep Noord-Holland kreeg een boete wegens overtreding van de
bewaarplicht, overtreding van het sponsorverbod, niet toegestane reclameboodschappen en het
tonen van producten van de programmasponsor in het programma
Stichting Regionale Omroep Brabant wordt beboet voor ongeoorloofde sponsoring, onvoldoende onderscheid tussen de reguliere programmering en reclame, het uitzenden van een
reclameblok dat korter duurde dan twee minuten en een niet toegestane vermijdbare reclameuiting op de aftitelrol.

2.3 Financieel toezicht
Financiering regionale omroep
De financiering van de regionale omroep geschiedt uit verschillende bronnen door het rijk en
door de provincies. Dat leidt tot een stelsel met opslagen voor de omroepen in Gelderland,
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Overijssel, Brabant en Limburg, die er een editiestelsel op nahouden, een extra bijdrage voor
educatieve uitzendingen door Omrop Fryslân, een geldstroom als uitvloeisel van het zogeheten
Quick Scan onderzoek en gelden als gevolg van een amendement van het kamerlid Bakker. Voor
radio wordt voorts een bedrag beschikbaar gestel voor zenderkosten. Daarnaast stelt het
Commissariaat voor de provinciebesturen een vergoeding vast voor de door hen te maken
bestuurskosten.
Het Commissariaat sluist de rijksbijdrage door naar de provincies en controleert achteraf of het
geld daadwerkelijk bij de omroepen terecht is gekomen en of zij het besteed hebben aan het
verzorgen van radio- en televisieprogramma’s.
Het navolgende overzicht laat zien welke bedragen in 2002 met de financiering van de regionale
omroep gemoeid waren.
TABEL 2.2 BUDGET REGIONALE OMROEPEN 2001 EN 2002
Bijdrage OCenW:

Radio

Normbedragen + quick scan + ROOS budget +

2002
€

2001
€

15.364.696

14.996.528

bijdragen in bestuurskosten provincie
Televisie

22.401.650

21.855.269

Aanvullende middelen dunbevolkte provincies

Matching van basis integratie-uitkering

5.836.506

5.603.397

Matching van extra provinciale bijdragen

1.471.545

1.441.188

Totaal Radio en Televisie

45.074.397

43.896.382

Basis integratie-uitkering

32.808.910

31.462.861

7.051.236

6.766.365

Bijdragen provincies
Radio

Amendement Bakker en extra
provinciale bijdragen
Televisie

22.778.787

21.882.020

Amendement Bakker en extra provinciale bijdragen

Basis integratie-uitkering

4.776.303

3.414.879

Extra provinciale bijdragen (deels gematcht)

1.653.368

1.441.660

69.068.604

64.967.784

Totaal Radio

55.224.842

53.225.754

Totaal Televisie

58.918.159

55.638.413

114.143.001

108.864.166

Totaal Radio en Televisie
Financiering
Regionale Omroep

BUDGET

Onderzoek RTV West en RTV Rijnmond
Eind 2003 bleken er grote liquiditeitsproblemen te zijn bij de regionale omroepen West en
Rijnmond.
Bij West lag de oorzaak in een combinatie van factoren als een te omvangrijk personeelsbestand,
te veel leningen, verhuizing naar een duur pand en een drastische ingreep in het programmaformat. Alle muziek werd uit het format verbannen en men ging over tot All Talk radio. De luisteraars apprecieerden het nieuwe format niet en keerden de regionale omroep de rug toe.
Adverteerders volgden in hun kielzog met alle financiële consequenties van dien.
De problemen, gekoppeld aan ernstige bestuurscrises bij de betrokken omroepen hebben tot
verschillende onderzoeken geleid. De oorzaken van de problemen werden in kaart gebracht
door onderzoeker L. Welters die een kritisch rapport uitbracht.
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TABEL 2.3 INKOMSTEN REGIONALE OMROEP
inkomsten radio 2002 per regionale omroep

Sponsoring
in €

Overige
opbrengsten
in €

Totaal in €

670.465

-

348.482

4.496.549

1.214.185

34.033

141.989

4.389.964

318.281

39.141

885.688

4.329.313

1.039.308

630.665

-

32.202

4.299.575

753.609

386.779

-

79.693

1.220.081

2.708.303

461.502

510.133

-

225.090

3.905.028

1.057.533

1.758.967

128.507

-

198.881

3.143.888

976.041

1.653.934

104.431

5.899

46.064

2.786.369

Noord Brabant

5.658.620

469.883

153.780

277.682

184.544

6.744.509

Limburg

2.936.731

469.883

250.412

2.000

197.996

3.857.022

Noord-Holland

6.122.159

81.504

702.334

8.641

830.729

7.745.367

Zuid-Holland West

4.092.179

81.504

1.755.124

-

991.213

6.920.020

Zuid-Holland Rijnmond

4.530.007

81.504

2.225.899

30.151

348.932

7.216.493

Totaal alle 13 omroepen

35.433.149

11.660.984

9.050.995

397.547

4.511.503

61.054.178

Provinciefonds en
extra bijdragen
in €

Door OC&W
beschikbaar
gesteld in €

Friesland

1.783.156

1.694.446

Groningen

1.628.435

1.371.322

Drenthe

1.342.585

1.743.618

Overijssel

2.597.400

Gelderland

4.426.997

Utrecht
Flevoland
Zeeland

Bijdrage in

Reclame in €

157.677

157.677

bestuurskosten Provincie
ROOS budget
Totaal in €

3.546.035
35.433.149

15.364.696

3.546.035
9.050.995

397.547

4.511.503

64.757.890

Reclame in €

Sponsoring
in €

Overige
opbrengsten
in €

Totaal in €

5.554.245

(onder voorbehoud van provinciale goedkeuring)

inkomsten TELEVISIE 2002 per regionale omroep

Provinciefonds en
extra bijdragen
in €

Door OC&W
beschikbaar
gesteld in €

Friesland

2.368.172

2.035.920

990.223

110.328

49.602

Groningen

1.384.125

2.044.351

1.375.132

99.187

73.954

4.976.749

Drenthe

1.088.488

2.361.340

445.122

75.235

81.387

4.051.572

Overijssel

2.288.117

2.288.117

846.762

299.704

41.921

5.764.621

Gelderland

3.653.158

3.263.640

639.036

-

144.184

7.700.018

Utrecht

2.079.650

2.023.460

113.445

26.701

864.574

5.107.830

Flevoland

1.358.770

2.357.055

128.507

57.684

17.555

3.919.571

976.041

2.289.407

56.141

39.580

29.143

3.390.312

Noord Brabant

3.008.265

3.008.266

-

-

1.238.103

7.254.634

Limburg

2.905.174

2.290.741

1.393.921

165.500

116.515

6.871.851

Noord-Holland

2.742.600

2.378.032

282.959

14.270

324.157

5.742.018

Zuid-Holland West

2.423.597

1.684.686

2.248.721

-

936.148

7.293.152

Zuid-Holland Rijnmond

2.932.301

1.684.686

1.467.931

-

638.933

6.723.851

Totaal alle 13 omroepen

29.208.458

29.709.701

9.987.900

888.189

4.556.176

74.350.424

Zeeland

(onder voorbehoud van provinciale goedkeuring)

Behalve de overheidsbijdragen hebben de regionale omroepen ook eigen inkomsten uit reclame, sponsoring en overige bronnen. Het
bovenstaande overzicht laat zien hoe de inkomsten van de individuele omroepen zijn opgebouwd.
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De ontwikkelingen hebben het Commissariaat ertoe gebracht om, in goed overleg met de medefinancier, de provincie Zuid-Holland, een nader boekenonderzoek en dossierreview te laten verrichten naar de werkzaamheden van de betrokken accountants.
Het onderzoek bij de accountant van Rijnmond leidde tot de conclusie dat de gevolgtrekking
van de huisaccountant dat de jaarrekening een getrouw beeld gaf niet kon worden gestaafd.
Een nieuwe analyse heeft ertoe geleid dat in de jaarrekening van 2003 een aantal correcties
moeten worden doorgevoerd over 2002. Bij West werd het onderzoek bemoeilijkt, omdat de
huisaccountant van West geen toestemming verleende om op voorhand het noodzakelijke
inzicht te verlenen in de bescheiden. De weigering bracht het Commissariaat begin 2004 tot de
beslissing een kort geding aan te spannen tegen de huisaccountant van West. De negatieve uitspraak van de rechter in kort geding leidde vervolgens tot het instellen van spoedappèl door het
Commissariaat, ook al omdat de principiële vraag aan de orde is van wie het Commissariaat
bevoegd is de medewerking te vragen die redelijkerwijs voor het vervullen van de toezichthoudende taak nodig is. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 5:20 dat ‘een ieder’ tot
dergelijke medewerking verplicht is, maar de Haagse voorzieningenrechter was van oordeel dat
de medewerkingsplicht beperkt is tot personen, organisaties en instellingen die op grond van de
Mediawet rechtstreeks onder het toezicht van het Commissariaat vallen.
Afhankelijk van nader juridisch onderzoek door de provincie zal worden bezien of en in hoeverre aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders van de twee betrokken regionale omroepen
nog zal volgen.
Toetsing nevenactiviteiten en neventaken
Sportuitslagen via sms door Omroep Oost
Stichting RTV Oost is in 2003 begonnen met een sms-dienst. Tegen betaling kunnen gebruikers
van een mobiele telefoon daarop de uitslagen van het amateurvoetbal in Overijssel ontvangen.
Deze informatie wordt door RTV Oost primair vervaardigd ten behoeve van haar teletekstpagina’s met sportuitslagen. Het Commissariaat merkte de activiteit aan als een neventaak, omdat er
sprake is van het op een andere wijze verspreiden van programmamateriaal, zoals bedoeld in
artikel 13c,derde lid, Mediawet, het ‘neventakenartikel’. Ook de inhoud van het teletekstprogramma is namelijk programmamateriaal. De omroep werkt voor deze activiteit samen met een
derde. De kosten van de sms berichten mogen niet meer bedragen dan de daadwerkelijke
onkosten.
Omroep Limburg doet reclameacquisitie voor Omroep Maastricht
Stichting Omroep Limburg heeft het Commissariaat gemeld dat het als nevenactiviteit per 1 september 2003 de reclameacquisitie verzorgt voor de publieke lokale omroep in Maastricht, de
‘Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg’ (KOZL). Het Commissariaat heeft deze nevenactiviteit niet
goedgekeurd. De vereiste relatie (het ten dienste staan aan de werkzaamheden voor de regionale omroep) werd onvoldoende aannemelijk geacht en de uitwerking van het contract bracht
mogelijke concurrentievervalsing met zich mee.
Advies over het budget voor de regionale omroep
Op grond van de wet brengt het Commissariaat jaarlijks advies uit aan de staatssecretaris over
het totale budget voor de regionale omroep voor het volgende kalenderjaar.
Het Commissariaat adviseerde om in 2004 een bedrag beschikbaar te stellen voor radio en televisie gezamenlijk van € 47.004.641,-.
In de verwachting dat door de invoering van de nieuwe financieringssystematiek de bemoeienis
van het Commissariaat bij de financiering zou eindigen is afgezien van het maken van beleidsmatige aanbevelingen, zoals het jaar daarvoor wel werd gedaan.
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De lokale publieke omroep wordt in Nederland vertegenwoordigd door bijna 300 instellingen
die qua organisatie en omvang zeer uiteenlopen. Alleen al hun aantal brengt met zich mee dat
zij een prominente plaats hebben in de toezichtpraktijk van het Commissariaat. Aan het einde
van het verslagjaar hadden 299 lokale omroepen een zendtijdtoewijzing. De zendtijd geldt voor
een periode van vijf jaar, waarna verlenging mogelijk is onder voorwaarde dat de gemeenteraad
positief adviseert over de representativiteit.
Lokale omroep is in veel gevallen vrijwilligerswerk, wat voor het Commissariaat betekent dat
veel energie gestoken wordt in voorlichting. De lokale omroepen hebben namelijk de wettelijke
verplichting om aan het Commissariaat uitgebreid verantwoording af te leggen over het
gevoerde programmabeleid en de financiële huishouding. Ook aan de representativiteit van het
programmabeleidbepalend orgaan worden eisen gesteld. Om de informatieverstrekking voor de
lokale omroep te vergemakkelijken heeft het Commissariaat standaard invulformulieren ontwikkeld.
De contacten met de sector worden aangehaald door present te zijn op de Algemene Leden
Vergadering van de OLON en het RTV-festival. In 2003 heeft het Commissariaat een vervolg
gegeven aan de bijeenkomst voor lokale omroepen in het kader van de opening van het nieuwe
kantoorpand in 2002. In de eerste helft van 2003 zijn drie drukbezochte bijeenkomsten over de
financiering, de programmering en het programmabeleidbepalend orgaan gehouden. Het
Commissariaat wil ook in 2004 doorgaan op die ingeslagen weg en daarmee zijn bijdrage
leveren aan verdere versterking van het publieke karakter van de lokale omroep.
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3.1 Zendtijd lokale omroep
In de cyclus van vijfjaarlijkse zendtijdtoewijzing is in het verslagjaar aan 78 instellingen op hun
verzoek zendtijd toegewezen. Daar stond tegenover dat 13 omroepen verzochten de hun toegewezen zendtijd in te trekken. In de meeste gevallen lag aan die verzoeken een gemeentelijke
herindeling ten grondslag. De wet staat per gemeente immers maar één lokale omroep toe. Een
fusie van gemeenten resulteert doorgaans in een fusie van de betrokken lokale omroepen. In
2003 vonden zes gemeentelijke herindelingen plaats waarbij elf gemeenten betrokken waren.
Nog niet alle fusieprocessen waren in 2003 afgerond. De tabel hieronder laat de stand van zaken
zien aan het eind van het verslagjaar.
TABEL 3.1 ONTWIKKELINGEN LOKALE OMROEP.

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Aantal gemeenten in Nederland

496

497

504

537

538

548

Aantal gemeenten met lokale omroep

423

442

443

452

467

474

64

64

61

73

73

67

299

308

321

324

335

342

Aantal lokale omroepen voor meerdere gemeenten
Aantal lokale omroepen
Hernieuwde zendtijdtoewijzingen

66

55

53

51

40

61

Nieuwe zendtijdtoewijzingen

12

15

5

6

10

29

Ingetrokken zendtijdtoewijzingen

13

18

7

8

10

23

9

6

2

1

7

8

Verlopen zendtijdtoewijzingen

De lokale omroepen zijn in heel Nederland actief maar de dichtheid per provincie verschilt
nogal. Een jaar geleden voerde Overijssel nog de lijst aan, toen daar alle gemeenten voorzien
waren van een lokale omroep. Maar inmiddels moeten drie gemeenten in deze provincie het
stellen zonder lokale omroep. Koploper is nu Zuid-Holland, waar 98 procent, namelijk 90 van 92
gemeenten, een lokale omroep heeft. Ook in Limburg (90 procent) en Gelderland (92procent)
zijn de lokale omroepen sterk vertegenwoordigd. In Zeeland zijn met niet meer dan 41 procent
van de gemeenten de lokale omroepen dun gezaaid. In Flevoland bevinden zich vier gemeenten
met een lokale omroep, maar deze provincie telt dan ook slechts zes gemeenten.
TABEL 3.2 LOKALE OMROEPEN PER PROVINCIE IN 2003
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Provincie

Aantal gemeenten

Gemeenten met
lokale omroep

% totaal aantal
gemeenten per provincie

Drenthe

12

8

67%

Flevoland

6

4

67%

Friesland

31

23

74%

Gelderland

71

65

92%

Groningen

25

18

72%

Limburg

48

43

90%

Noord-Brabant

70

59

84%

Noord-Holland

64

54

84%

Overijssel

26

23

88%

Utrecht

34

29

85%

Zeeland

17

7

41%

Zuid-Holland

92

90

98%

Totaal

496

423

85%

De toegewezen zendtijd stelt de lokale omroepen in staat radio-uitzendingen te verzorgen in de
ether en met de toestemming om programma’s via de kabel te verzorgen kunnen zij (tekst)televisie brengen eventueel aangevuld met teletekst. Onder het regime van neventaken kunnen
lokale omroepen een website exploiteren. Het aantal omroepen dat van deze gelegenheid
gebruik maakt is nog altijd groeiende. Het meest gebruikte medium blijft traditiegetrouw radio.
TABEL 3.3 OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE MEDIA
die lokale omroepen exploiteren 1998-2001
Medium

2002

2001

2000

1999

Radio

287

300

306

31

1998
319

Televisie

102

101

99

96

101

Tekst tv*

135

131

115

108

100

Teletekst

62

59

54

51

47

Websites

216

206

190

156

150

*: Olon Jaarverslag 2003

3.2 Toezicht
Het toezicht op de lokale omroepen vindt plaats op integrale basis, waarbij een beoordeling
plaats vindt op drie aspecten, te weten het functioneren van het programmabeleidbepalend
orgaan, de programmering en de financiële administratie. Op deze manier krijgt het
Commissariaat een beeld van het functioneren van de individuele omroepen en van de sector als
geheel. De bevindingen uit het integraal toezicht 2002 worden hieronder gepresenteerd.
Essentieel voor het verkrijgen van voldoende inzicht is het verstrekken van de benodigde informatie door de omroepen. De eerste jaren na de introductie van het integraal toezicht reageerden de omroepen nog gebrekkig op de informatievraag van het Commissariaat. Er waren
omroepen die in het geheel niet van zich lieten horen en als er gegevens werden overgelegd
waren die vaak onvolledig.
Het Commissariaat heeft daarom in die periode grote nadruk gelegd op de plicht om informatie
aan te leveren. Informatie is niet alleen noodzakelijk om adequaat toezicht uit te kunnen
oefenen, maar ook omdat publieke verantwoording een steeds belangrijker rol is gaan spelen in
de legitimatie van publieke voorzieningen. Daarnaast is een degelijke verantwoording van toenemend belang wil de lokale omroep in aanmerking komen voor bijdragen van de (lokale) overheid.
Van de 286 actieve omroepen in 2002 kon uiteindelijk 70 procent volledig worden beoordeeld.
Een aandeel van eenentwintig procent leverde de informatie onvolledig of te laat aan en negen
procent bleef helemaal in gebreke.
Om omroepen aan te sporen aan de informatieplicht te voldoen, treedt het Commissariaat sinds
2000 op tegen omroepen die niet reageren. De juridische basis daarvoor is artikel 5:20 van de
Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een ieder verplicht is een toezichthouder alle
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak kan vorderen.
Op grond van de Mediawet kan het Commissariaat bij overtreding van het voorschrift een
bestuurlijke boete opleggen.
In 2003 is tegen tweeëntwintig omroepen een procedure gestart omdat zij niet aan de informatieplicht over 2001 voldeden. Sommige omroepen leverden in de loop van de procedure alsnog
de gevraagde gegevens en ontliepen zo een boete.
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Voor de volgende omroepen resulteerde de procedure in een sanctie van € 1.100,lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll

Stichting ter bevordering en verzorging van Lokale radio-omroep in de gemeente
Nieuwkoop
Lokale Omroep Noordenveld
Lokale Omroep Landgraaf
Bernhezer Omroep Stichting
Stichting Omroep Goes
Stichting Radio en Televisie Maasdriel
Stichting Stadsomroep Doetinchem & Hummelo en Keppel

Naast deze omroepen werd aan de Amsterdamse lokale omroep Salto een boete opgelegd van
€ 8.400,- voor het niet voldoen aan de bewaarplicht, onvoldoende onderscheid tussen
reclame(boodschappen) en de overige programmering, overschrijding van de maximumduur
voor reclameboodschappen en overtreding van het dienstbaarheidverbod.

3.3 Programmabeleidbepalend orgaan
Iedere lokale omroepinstelling moet een programmabeleidbepalend orgaan (pbo) hebben. Het
pbo heeft tot taak de programmering van de lokale omroepen goed te keuren en vast te stellen.
In de praktijk komt het er op neer dat het pbo de programmaonderdelen in categorieën onderbrengt, voorziet van een motivering en controleert of de programmering voldoet aan de wettelijke programmavoorschriften.
Om de publieke geaardheid van omroepinstellingen veilig te stellen moet het pbo zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn binnen een van de stromingen in de
gemeente.
Het Commissariaat beslist over de representativiteit van het pbo en laat zich hierbij adviseren
door de Gemeenteraad. De leden van het pbo, worden op bindende voordracht van de omroepinstelling, benoemd door het College van Burgemeesters en Wethouders.
Het functioneren van het pbo wordt jaarlijks door het Commissariaat beoordeeld aan de hand
van door de omroepen zelf verstrekte gegevens, waaronder de notulen van de vergaderingen en
gegevens over de samenstelling en vergaderfrequentie van het pbo. Het Commissariaat controleert of het pbo voldoende betrokken is bij de vaststelling van het programmabeleid, of het
regelmatig bij elkaar komt en of de vacatures binnen het pbo op tijd worden ingevuld.
In het verslagjaar heeft een groep van 225 omroepen informatie verstrekt over het functioneren
van het pbo in 2002. Het aandeel van de omroepen die informatie hebben verstrekt is van 62
procent in 2000 toegenomen tot 79 procent in 2002.
Het aandeel omroepen, dat met een goed tot redelijk functionerend pbo werkt is in de afgelopen jaren toegenomen, maar is nog altijd aan de lage kant. Het aandeel is gegroeid van 53
procent in 2000 tot 56 procent in 2002. In 2002 bedroeg het aandeel omroepen waarbij het pbo
goed functioneerde 24 procent. Dit percentage is, ten opzichte van 2001, constant gebleven.
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TABEL 3.4 FUNCTIONEREN PBO 2000-2002

Jaar

2002

2001

2000

Omroepen die volledig voldoen

65

24 %

73

24 %

104

35 %

Omroepen die redelijk voldoen

93

33 %

76

26 %

52

18 %

Omroepen die niet voldoen

67

23 %

69

23 %

26

9 %

Omroepen met geen/onbruikbare informatie

61

21 %

80

27 %

114

38 %

286

100 %

298

100 %

296

100 %

Totaal aantal actieve omroepen

3.4 Programmavoorschriften
De Mediawet stelt een tweetal eisen aan de programmering. Zo zijn lokale omroepen verplicht
om ten minste vijftig procent van hun zendtijd te vullen met programmaonderdelen die gewijd
zijn aan informatie, cultuur en educatie (ICE) en die in het bijzonder gericht zijn op de plaatselijke bevolking. De tweede verplichting is dat ten minste de helft van de zendtijd moet bestaan
uit programmaonderdelen die de omroep zelf produceert of uitsluitend in haar opdracht heeft
laten produceren.
Het Commissariaat beoordeelt de programmering aan de hand van door de omroepen ingevulde
programmaschema’s en de toelichting die omroepen hierop per programmaonderdeel geven. De
onderbouwing en de goedkeuring van de programmakeuze van het programmabeleidbepalend
orgaan weegt hierbij zwaar.
Over 2002 werd door een groep van 213 omroepen bruikbare informatie over het ICE percentage in de radioprogrammering verstrekt.
Het aandeel omroepen dat in 2002 aan de ICE norm van 50 procent voldeed bedroeg drieëntwintig procent. Van de groep omroepen die onder de ICE norm presteerde, werd door een
aandeel van twintig procent redelijk gepresteerd. Deze groep bestaat vooral uit omroepen die
met een kleine wijziging in de programmering aan de programmavoorschriften voldoen. De
overige omroepen die beoordeeld konden worden scoorden ruim onder de ICE norm. Deze
omroepen komen over het algemeen een groot aantal ICE uren tekort. Het aandeel omroepen
dat onvoldoende presteerde bedroeg 31 procent en is ten opzichte van eerdere jaren toegenomen.
TABEL 3.5 ICE SCORE RADIO 2000-2002

Jaar

2002

2001

2000

ICE score groter of gelijk aan 50%

67

23 %

68

23 %

60

20 %

Omroepen die redelijk presteren

58

20 %

95

32 %

66

22 %

Omroepen die onvoldoende presteren

88

31 %

51

17 %

52

18 %

Omroepen met geen of onbruikbare informatie 73

22 %

84

28 %

118

40 %

100 %

298

100 %

296

100 %

Totaal aantal actieve omroepen

286

3.5 Financieel toezicht
Volgens de Mediawet dienen omroepinstellingen alle inkomsten ten behoeve van de programmering aan te wenden. Een omroep mag daarnaast niet dienstbaar zijn aan het maken van winst
door derden. Om te controleren of aan deze verplichtingen wordt voldaan, vraagt het
Commissariaat een jaarrekening, een accountants- of samenstellingsverklaring, sponsoroverzichten en afschriften van contracten met commerciële partijen.
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Alle lokale omroepen dienen jaarlijks voor 1 juni hun jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring toe te zenden. Jaarrekeningen dienen in ieder geval gegevens te bevatten over
de kosten en opbrengsten van alle programmaonderdelen, reclame- en sponsorinkomsten en
kosten en opbrengsten uit neventaken en nevenactiviteiten. Om de reclame- en sponsorinkomsten te verifiëren moeten afschriften van contracten met derden aan het Commissariaat worden
overlegd.
Het Commissariaat bekijkt in eerste instantie of de jaarrekening is voorzien van een accountantsdan wel samenstellingsverklaring. Vervolgens wordt aan de hand van de jaarrekeningen, sponsoroverzichten en contracten met commerciële partijen bekeken of de inkomsten aan de programmering zijn besteed en of de omroep voldoet aan de verplichtingen op het gebied van sponsoring, reclame, neventaken en nevenactiviteiten.
Van de 286 omroepen die in 2002 actief waren, verstrekte een groep van 253 omroepen een jaarrekening die door het Commissariaat kon worden beoordeeld. Het aandeel is van 74 procent in
2001 gestegen tot 88 procent in 2002. De overige omroepen konden niet worden beoordeeld
omdat ze geen of een onbruikbare jaarrekening toestuurden.
Van de gecontroleerde omroepen leverde een groep van 209 omroepen een accountants- of
samenstellingverklaring. Ook hier is een stijgende lijn waarneembaar; het aandeel is van 74
procent in 2001 gestegen naar 83 procent in 2002.
Het Commissariaat heeft op basis van de jaarrekeningen de volgende conclusies over de financiën van de lokale omroep sector getrokken.
Inkomsten en Uitgaven
Er bestaan aanzienlijke verschillen in de onderlinge financiële positie van lokale omroepen. De
budgetten van de vier grote steden (G4) wijken niet alleen af van de overige 249 beoordeelde
omroepen, maar ook binnen deze groep bestaat grote verscheidenheid.
Van de gecontroleerde omroepen had in 2002 één omroep geen inkomsten. Een groep van 127
omroepen beschikte over een budget van meer dan € 28.621. De 25 procent financieel
krachtigste omroepen hadden een budget van meer dan € 56.648. Bij de 25 procent minst
bedeelde omroepen lag het budget lager dan € 14.323.
Om te voorkomen dat de G4 omroepen het financiële beeld van de sector te veel vertekenen zijn
ze in tabel 3.6 en tabel 3.8 niet opgenomen.
De gezamenlijke inkomsten en uitgaven zijn ten opzichte van eerdere jaren toegenomen. In
2002 zijn de uitgaven sneller gestegen dan de inkomsten waardoor het jaar wordt afgesloten
met een negatief saldo.
TABEL 3.6 INKOMSTEN / UITGAVEN
2000-2002 (minus G4*)

Jaar

Inkomsten

Uitgaven

Saldo

2002 (249 omroepen)

13.392.424

13.502.376

109.952

2001 (244 omroepen)

12.257.243

11.916.941

340.302

2000 (216 omroepen)

10.286.363

9.899.234

400.742

* G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
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-/-

Wanneer de inkomsten van de lokale omroepen naar herkomst worden gecategoriseerd, wordt
duidelijk dat subsidie en reclame de belangrijkste bronnen van inkomst zijn. De inkomsten uit
reclame en subsidie zijn, ten opzichte van 2001, toegenomen.
TABEL 3.7 INKOMSTEN OPGESPLITST NAAR HERKOMST
in de periode 2000-2002 (minus G4)

Jaar

2002 (n=249)

2001(n=244)

2000 (n=216)

Subsidies

5.277.902

39 %

4.719.026

38 %

3.318.187

Reclame

5.273.094

39 %

4.528.899

37 %

4.413.216

43 %

Overig

2.500.007

19 %

2.523.663

21 %

2.156.830

21 %

Sponsoring
Totaal

32 %

341.42

13 %

485.656

4 %

398.069

4 %

13.392.424

100 %

12.257.243

100 %

10.286.302

100 %

TABEL 3.8 INKOMSTEN / UITGAVEN G4 IN 2002

Inkomsten

uitgaven

saldo

Amsterdam

9.552.864

9.478.970

73.894

Rotterdam

1.176.332

1.275.348

99.016 -/-

625.872

829.211

203.339 -/-

Den Haag
Utrecht
Totaal

1.196.476

1.223.092

26.616 -/-

12.551.544

12.806.621

255.077 -/-

Vermogenspositie
De vermogenspositie van omroepen is belangrijk in verband met het opvangen van mogelijk
tegenvallende resultaten in latere jaren. In 2002 bezaten 163 omroepen een positieve reserve.
Oftewel meer dan de helft van de actieve omroepen heeft een buffer om tegenvallende resultaten op te vangen. Het totale bedrag aan positieve reserves neemt met de jaren toe. Het totale
bedrag aan negatieve reserves neemt af.

3.6 Toetsing nevenactiviteiten en neventaken
FunX
Per 1 januari 2003 is formeel het radiostation FunX van start gegaan. Het programma wordt als
neventaak van de lokale omroepen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verspreid,
zowel via de kabel als in de ether. Het programma is in het bijzonder gericht op multiculturele
jongeren en jongvolwassenen in grote steden en bestaat uit een deel dat voor elk van de vier
steden gelijk is, en uit een deel dat wordt uitgezonden in de stad waarop het inhoudelijk betrekking heeft. Het ministerie van OCW en de vier betrokken gemeenten hebben voor deze gezamenlijke activiteit subsidies beschikbaar gesteld. Het Agentschap Telecom heeft ten behoeve van
de verspreiding van het programma voor elke betrokken lokale omroep een extra etherfrequentie gereserveerd.
Het Commissariaat heeft het verzorgen van het programma FunX aangemerkt als een neventaak
van de lokale omroepen.
Neventaken dienen een inhoudelijke relatie met de hoofdtaak van de betrokken omroepen te
hebben.
Het programma dat de omroepen in het kader van hun hoofdtaak verzorgen dient op grond van
artikel 51f van de Mediawet voor ten minste 50 procent te bestaan uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente
waarvoor het programma bestemd is.
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Naar het oordeel van het Commissariaat is sprake van een inhoudelijke relatie van FunX met de
hoofdtaak van de vier omroepen als FunX voor ten minste 50 procent bestaat uit onderdelen van
informatieve, culturele en educatieve aard in de zin van artikel 51f, Mediawet gericht op de
genoemde specifieke doelgroep.
FunX onderscheidt zich van andere radioprogramma’s door de gerichtheid op de specifieke doelgroep en door de publieke taakopdracht. Deze taakopdracht komt tot uiting in naleving van het
programmavoorschrift dat het Commissariaat als eis stelt in het kader van de ‘relatietoets’.
Een dergelijk voorschrift maakt tevens deel uit van de voorwaarden die het ministerie van OCW
aan het verstrekken van subsidie verbindt. Het onderscheidende karakter van het programma is
hiermee voldoende vastgelegd. Op dat punt is daarom geen sprake van concurrentievervalsing.
Tegen de vier afzonderlijke besluiten van het Commissariaat inzake FunX is door een aantal commerciële omroepen, verenigd in de VCR, bezwaar aangetekend. Het bezwaar is bij besluit van 12
augustus 2003 ongegrond verklaard. Tegen de beslissing op bezwaar is geen beroep ingesteld.
Andere toetsingen
Het Commissariaat verrichtte34 toetsingen van andere neventaken en nevenactiviteiten van
lokale omroepen, zoals het onderhouden van een internetsite, of het verkopen van cassettes of
dvd’s met daarop een programmaonderdeel. Aan een aantal lokale omroepen is bericht dat de
commerciële pop-ups die verschenen bij het raadplegen van de omroepsite niet zijn toegestaan
en moeten worden verwijderd. Commerciële pop-ups zijn in strijd met de bepaling in de Notitie
neventaken dat er een duidelijke scheiding dient te bestaan tussen de redactionele inhoud van
de site en commerciële uitingen.

3.7 Bijeenkomsten lokale omroepen
In de eerste helft van 2003 heeft het Commissariaat drie thema bijeenkomsten voor lokale
omroepen georganiseerd over financiering, programmering en het programmabeleidbepalend
orgaan.
Tijdens de eerste bijeenkomst over de financiering van lokale omroepen hielden meerdere sprekers een inleiding over de kosten van lokale omroep en de mogelijke inkomsten uit subsidie en
reclame.
Er werd een, in opdracht van de OLON uitgevoerd, onderzoek naar de financiering van de lokale
omroepen gepresenteerd. In het rapport wordt in kaart gebracht wat de jaarlijkse kosten zijn
van lokale omroepen. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en
grote omroepen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten benadrukte de behoefte aan een subsidiestatuut,
waarin staat beschreven welke subsidievoorwaarden gemeenten aan lokale omroepen mogen
stellen. En pleitte voor meer samenwerking tussen de VNG en de OLON.
Twee lokale omroepen belichtten de praktijksituatie en een reclameadviseur besprak de mogelijkheden voor lokale omroepen om reclamegelden binnen te halen. In de bijdrage van het
Commissariaat werden de reclame- en sponsorregels nog eens op een rijtje gezet.
De bijeenkomst werd afgesloten door dagvoorzitter Inge Brakman die concludeerde dat er met
een degelijke aanpak nog veel valt te winnen. Verder constateerde zij dat de financiële structuur
voor subsidiëring van de lokale omroepen zoals voorgesteld door de OLON wordt onderschreven
door de VNG en dat dit een werkbare basis biedt voor de toekomst.
Tijdens de tweede bijeenkomst over de programmering bleek dat er bij veel omroepen nog
steeds onduidelijkheid bestaat over de programma’s die meetellen voor de ICE norm. In de dis48

cussie kwam nadrukkelijk het belang van een adequate beschrijving van de betreffende programma’s naar voren. Drie omroepen presenteerden, ter inspiratie, een groot aantal voorbeelden van programma’s die meetellen voor de ICE norm.
In de derde bijeenkomst stond het programmabeleidbepalend orgaan centraal. Er werd vastgesteld dat pbo’s zich de laatste jaren bewuster zijn geworden van hun verantwoordelijkheden.
Een tweetal omroepen hield een presentatie over de rol, het functioneren en de meerwaarde
van het pbo. Een van hen liet zijn twijfels blijken over het nut van het pbo. Om het pbo een meer
zinvolle functie te geven, wil het bestuur de leden inzetten bij het inventariseren van de wensen
die in de gemeente leven om vervolgens het programma-aanbod daarop aan te passen.
Helmer Koetje, burgemeester van Twenterand en voormalig voorzitter van het Commissariaat,
ging in op de relatie tussen het gemeentebestuur en de lokale omroep. Koetje toonde zich geen
voorstander van directe bemoeienis van het pbo met het programma van de omroep: "Het pbo
fungeert vooral als spiegel, als klankbord van de samenleving in de richting van het omroepbestuur. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor de gang van zaken".
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4.1 Overzicht van de sector
Wat de landelijke commerciële televisie betreft zijn in 2003 SBS en HMG met ieder drie zenders
de dominante marktpartijen gebleven.
Veronica dat in 2002 een doorstart met haar televisieprogramma maakte, ging in 2003 op zoek
naar een partner, omdat de programmering die zij verzorgde niet het gehoopte succes bracht.
Gesproken werd met de publieke omroepvereniging BNN en met SBS. Voor BNN had een fusie
met Veronica kunnen betekenen dat de Veronica leden lid zouden worden van BNN. Daardoor
zouden voor BNN de zorgen over het aantal leden dat nodig is om voor een erkenning als
omroepvereniging in aanmerking te komen in een keer van de baan zijn. De Veronica ledenraad
koos voor een samenwerkingsverband met SBS, waarna haar televisieprogramma een plaats
kreeg op het kanaal van V8.
De grootste aanbieder van abonneetelevisie in Nederland, Canal+, verplaatste eind 2002 haar
activiteiten naar België. Gelet op de jurisdictiecriteria van de Europese richtlijn Televisie Zonder
Grenzen (de plaats van de hoofdvestiging, de plaats waar de programmeringsbesluiten worden
genomen en de plaats waar het merendeel van het personeel werkzaam is) stelde het
Commissariaat vast dat Canal+ niet langer onder Nederlands toezicht viel en werden de toestemmingen voor de programma’s Canal+ 1, Canal+ 2 en Canal+ 16 bij 9 op verzoek van de abonneezender ingetrokken. Door de Belgische autoriteiten zijn daarna toestemmingen voor deze programma’s verleend.
Voor de commerciële radio was 2003 een turbulent jaar. Na een lange aanloop werden op basis
van een vergelijkende toets de landelijke en regionale etherfrequenties verdeeld. Een groot
aantal initiatieven dat een of meer frequenties in de wacht hoopte te slepen wendde zich voorafgaand aan de definitieve verdeling tot het Commissariaat met een verzoek om toestemming
voor commerciële radio.
De betrokkenheid van het Commissariaat bij de commerciële radio is tweeledig. Allereerst is de
toezichthoudende taak zwaarder geworden. Dat is niet alleen een gevolg van het feit dat de
populatie groter is geworden, maar komt vooral door de noodzaak om strikt toezicht uit te
oefenen op de naleving van de formats die in de vergunningen zijn vastgelegd. Op landelijk
niveau zijn namelijk vijf kavels geclausuleerd en regionaal geldt voor alle omroepen dat zij een
bepaald percentage regiogerichte programmering moeten verzorgen.
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Een tweede, niet programma-inhoudelijk, aspect van het toezicht door het Commissariaat is de
toets op gelieerdheid. Dit houdt in dat nagegaan moet worden of tussen omroepen geen dusdanige banden ontstaan dat feitelijk van één instelling sprake is. Op zo’n moment zou namelijk in
strijd met de Mediawet één instelling meerdere frequenties in gebruik hebben. De gelieerdheidtstoets is vanaf 2004 vast onderdeel van het toezichtpakket. Hieronder wordt uitgebreider
op de nieuwe taak ingegaan.
TABEL 4.1 NIET-LANDELIJKE COMMERCIËLE OMROEPPROGRAMMA’S
niet landelijk actief
radio

51

televisie

45

kabelkrant

109

totaal

206

TABEL 4.2 VERLEENDE EN IN GEBRUIK ZIJNDE TOESTEMMINGEN
toestemmingen

actief

radio

268

64

televisie

117

55

kabelkrant

111

109

totaal

496

228

De tabel laat zien dat minder dan de helft van de verleende toestemmingen daadwerkelijk
wordt gebruikt om een programma uit te zenden, waar dit vorig jaar nog bijna tweederde was.
Het verschil is te verklaren door het grote aantal toestemmingen dat met het oog op de naderende frequentieverdeling is aangevraagd. De capaciteit in de ether en op de kabel blijft beperkt
zodat veel toestemmingen een slapend bestaan moesten leiden.
TABEL 4.3 TOTAAL OVERZICHT TOESTEMMINGEN VOOR COMMERCIËLE OMROEP

2003

2002

2001

2000

1999

radio

268 (31)

178 (1)

194 (1)

188 (1)

210

televisie

117 (32)

92 (21)

116 (20)

118 (18)

84

kabelkrant

111

120

101

157

173

totaal

496

390

410 (21)

463

467

Tussen haakjes het aantal toestemmingen voor bijzondere omroep (abonnee omroep)

Als de scherpe stijging van het aantal radiotoestemmingen, waarvoor hierboven een verklaring
is gegeven, buiten beschouwing wordt gelaten, blijkt dat het aantal toestemmingen zich stabiliseert rond de 400.
De gelieerdheidtoets
In augustus 2002 is besloten om de voor commerciële radio beschikbare frequenties (kavels) via
een vergelijkende toets uit te geven. Op 28 maart 2003 hadden zich 61 aanvragers gemeld.
Alvorens aan de vergelijkende toets te kunnen deelnemen, moesten de aanvragers aan een
aantal formele en materiële vereisten voldoen. Aan de hand van de gelieerdheidtoets is de vraag
beantwoord of er tussen de (toekomstige) houders van de vergunningen voor commerciële
radiofrequenties geen sprake is van verbondenheid als bedoeld in artikel 53c van het
Mediabesluit. Op dit punt van de beoordeling van de aanvragen heeft het Commissariaat een
bijdrage geleverd.
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Op 26 mei en 27 oktober 2003 zijn door de Staatssecretaris van EZ, op voordracht van de
Staatssecretaris van OC&W, de vergunningen voor commerciële radiofrequenties verleend. De
vergunningen zijn ingegaan op 1 juni 2003 en zij zijn acht jaar en drie maanden geldig. Er zijn
vijf vergunningen voor landelijke geclausuleerde FM-frequenties, vier vergunningen voor landelijke ongeclausuleerde FM-frequenties, 26 vergunningen voor niet-landelijke FM-frequenties en
twaalf vergunningen voor AM-frequenties verleend. Voor het verwerven van vergunningen voor
AM-frequenties zijn geen beperkingen gesteld.
Gedurende de looptijd van de vergunningen (tot 31 augustus 2011) mag er ook geen sprake zijn
van verbondenheid als bedoeld in artikel 53c van het Mediabesluit. Het Commissariaat toetst op
verzoek van de Staatssecretaris van OCW periodiek de naleving van artikel 53c van het
Mediabesluit door de vergunninghouders. Bij de toets zijn 35 vergunninghouders betrokken. Bij
de beoordeling op verbondenheid gaat het om de vraag of een instelling in belangrijke mate
het beleid van een andere instelling kan bepalen, dan wel aanmerkelijke invloed op dat beleid
kan uitoefenen. Er wordt gekeken naar de feitelijke, juridische en/of economische mogelijkheden om zeggenschap of invloed uit te oefenen. Of hiervan in de praktijk ook gebruik wordt
gemaakt is niet relevant; het bestaan van deze mogelijkheden is al voldoende om verbondenheid aan te kunnen nemen.
Het vertrekpunt bij de gelieerdheidtoets door het Commissariaat wordt gevormd door de bevindingen van het ministerie van OCW die mede aan de vergunningverlening ten grondslag lagen.
Vergoeding toezichtkosten
Aan het verkrijgen van een toestemming is de verplichting gekoppeld om jaarlijks aan het
Commissariaat een bedrag te betalen ter vergoeding van de aan het toezicht verbonden kosten.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal uitzenduren per dag, het aantal huishoudens dat wordt bereikt en van het gebruikte medium. Voor radio en kabelkranten wordt namelijk de helft, respectievelijk een kwart van het televisietarief in rekening gebracht. De vergoeding kan oplopen tot maximaal € 20.400.
In 2003 is over het toezichtjaar 2002 een bedrag van € 619.230,34 in rekening gebracht.
Verleende en ingetrokken toestemmingen voor commerciële omroepprogramma’s
In het verslagjaar zijn 214 toestemmingen voor een commercieel omroepprogramma verleend:
172 voor algemene omroep en 42 voor bijzondere omroep.
Er werden 56 toestemmingen voor commerciële omroep ingetrokken: 28 voor radio, vijftien voor
televisie en zeventien voor kabelkrant.
Het intrekken van toestemmingen gebeurde om verschillende redenen. Sommige toestemminghouders gaven de toestemming terug toen zij geconfronteerd werden met de factuur voor toezichtkosten. Daarnaast was in enkele gevallen sprake van overzetting naar een andere rechtspersoon, zoals de dertien kabelkranten van de Noordelijke Mediagroep naar Boom
Courantenuitgeverij. Ook vond overzetting naar een andere rechtsvorm plaats. Dit gebeurde
een aantal keren in verband met de aanvraag van een etherfrequentie. Een voorbeeld is de toestemming van Sport Radio vof die overging naar SportRadio frequentie B.V. Zeven toestemmingen van UPC Programming werden ingetrokken na de beslissing op bezwaar waarin de dienst
‘Het Voetbalkanaal’ waarvoor aanvankelijk acht toestemmingen waren verleend werd aangemerkt als een gebundelde dienst waarvoor met één toestemming kon worden volstaan.

55

4.2 Programmatoezicht commerciële omroep
Televisie
Evenals bij de publieke omroep vindt het toezicht op de programma’s van de commerciële
omroepen plaats op basis van een risicoanalyse die wordt opgesteld zodra de winterprogrammering bekend is. Gebruikmakend van publicaties en informatie die wordt gegeven tijdens de presentatie van de nieuwe seizoensprogrammering vormt het Commissariaat zich een beeld van de
programma’s waarop het toezicht in het bijzonder gericht moet zijn. Uitgangspunt is dat nieuwe
formats altijd in het toezicht worden opgenomen. Afhankelijk van de bevindingen in de eerste
afleveringen wordt vervolgens besloten of het toezicht door het jaar heen een structureel karakter moet hebben.
Programma’s waar door sponsors aan wordt bijgedragen vormen een overtredingsgevoelige
categorie en krijgen daarom de nodige aandacht. Voorbeelden zijn lifestyle programma’s waarin
nieuwe producten en diensten worden belicht en evenementen als de Robijn Fashion Award.
De commerciële publiekszenders worden meer en meer actief in het verwerven van sportrechten. Daardoor besteedt het Commissariaat in het toezicht ook meer aandacht aan de wijze
waarop verslag wordt gedaan en in het bijzonder hoe de omroepen omgaan met de reclame- en
sponsorregels. De rechten van voetbaluitzendingen, en dan vooral de wedstrijden van het
Nederlands elftal in de EK en WK voorronden, zijn in handen gekomen van SBS 6, terwijl deze
zender ook de rechten van de Formule 1 races en de Dartsevenementen bezit. Met nadruk
worden deze uitzendingen gevolgd in verband met programmasponsoring. Bij de autoraces
doet zich het specifieke probleem voor dat er geen natuurlijke onderbrekingen zijn die zich
lenen voor het plaatsen van reclameblokken. RTL5 waar voorheen de wedstrijden te zien waren,
kende dit probleem vanwege de Luxemburgse jurisdictie niet en verliet regelmatig de race voor
korte commerciële onderbrekingen. SBS daarentegen zal zich moeten houden aan het
Nederlandse onderbrekingsregime.
De grafiek laat zien hoe het toezicht over de verschillende zenders verdeeld is.
GRAFIEK 4.1 TOEZICHT COMMERCIËLE TELEVISIE
in percenteages van de geselecteerde zendtijd
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Grafiek 4.1 Door de aard van de programmering met veel ‘feel good’ programma’s, sport en evenementen is in het toezicht de meeste aandacht uitgegaan naar SBS6 en Yorin.
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Volume reclamezendtijd
Jaarlijks doet het Commissariaat zowel bij de publieke als de commerciële omroep onderzoek
naar de hoeveelheid zendtijd die voor reclame wordt gebruikt. Daarbij richt de aandacht zich
vooral op het in acht nemen van het maximum van twaalf minuten reclame per klokuur. De
metingen worden verricht over een aantal representatieve dagen. De blokken worden nauwkeurig geanalyseerd, zodat uiteindelijk na aftrek van zelfpromotie en de korte zwarte frames tussen
de boodschappen, de netto reclamezendtijd tot op de seconde berekend is.
In 2003 leverde de controle overtredingen op bij alle commerciële zenders. Het onderzoek wees
uit dat in het bijzonder de blokken in "prime-time" zo lang waren dat uiteindelijk het maximum
per uur werd overschreden.
De boetes die voor de overtredingen zijn opgelegd leidden tot reacties van de commerciële
omroepen die de ‘secondentellerij’ door het Commissariaat maar overdreven vonden. Men
miskent daarbij echter dat de toepasselijke regels rechtstreeks voortkomen uit de Richtlijn
Televisie Zonder Grenzen en dus kennelijk ook op Europees niveau belangrijk gevonden worden.
Radio
Alle vijftien landelijke radiozenders zijn in het toezicht opgenomen. Zenders met gepresenteerde programma’s waarin spelletjes worden gespeeld en prijzen worden weggegeven zijn
prominenter in het toezicht aanwezig dan zenders met non stop muziek, zoals Sky Radio.
GRAFIEK 4.2 TOEZICHT COMMERCIËLE RADIO
in percenteages van de geselecteerde zendtijd
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Sancties commerciële omroep

Het Commissariaat heeft in 2003 veertien keer een administratieve boete gegeven aan commerciële omroepen. Vier keer ging het om overtredingen in radioprogramma’s en tien keer om televisieprogramma’s. De zaken worden hieronder opgesomd en kort toegelicht.
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TABEL 4.4 SANCTIEBESCHIKKINGEN COMMERCIËLE OMROEPEN 2003

datum

omroep

23-01-03 Arrow Classic Rock Radio B.V.

programma

artikelen (oud)

Boete _

De 5 van mijn bedrijf

Artikel 52h, tweede lid,

900,-.

van het Mediabesluit
02-06-03 Classic FM Plc.

Villa Arena Klassieke Top 15 Artikel 52h, tweede lid,

3.600,-

tweede volzin, van het
Mediabesluit en artikel 52j,
eerste lid, van het
Mediabesluit
03-06-03 TV 10 B.V. (V8)

Axenightguide.nl

artikel 52j, eerste lid,

13.500,-

van het Mediabesluit
17-06-03 Publimusic B.V. (Noordzee FM) Timon Jacobs

artikel 52j, eerste lid,

3.600,-

van het Mediabesluit
14-08-03 Yorin TV B.V.

Girlz!

artikel 52j, eerste lid,

13.500,-.

van het Mediabesluit
11-09-03 Vrije Radio Omroep
Nederland B.V. (Radio 538)

Diverse overtredingen

artikel 52h, tweede lid,

o.a. Axe Nightguide,

eerste volzin, en

Heinz Curry

22.500,-

artikel 52j, eerste lid,
van het Mediabesluit

19-09-03 Yorin TV B.V.

Yorkiddin’

artikel 52j, eerste lid,

9.000,-

van het Mediabesluit
17-11-03 Yorin TV B.V.

Jensen!

artikel 52h, vierde lid,

9.000,-

van het Mediabesluit
18-12-03 MTV Networks B.V. (MTF)

Reclamezendtijd 2003

artikel 52c, eerste lid

4.500,-

van het Mediabesluit
18-12-03 MTV Networks B.V. (TMF)

Reclamezendtijd 2003

artikel 52f, eerste lid

18.000,-

van het Mediabesluit
19-12-03 SBS Broadcasting B.V. (SBS6)

Reclamezendtijd 2003

artikel 52d, vierde lid,

81.000,-

van het Mediabesluit
19-12-03 SBS Broadcasting B.V. (Net5)

Reclamezendtijd 2003

artikel 52d, vierde lid en

54.000,-

artikel 52e, vijfde lid,
van het Mediabesluit
19-12-03 TV 10 B.V. (V8)

Reclamezendtijd 2003

artikel 52d, vierde lid,

18.000,-

van het Mediabesluit
19-12-03 Yorin TV B.V.

Reclamezendtijd 2003

artikelen 52c, eerste lid,

58.500,-

52d, vierde lid, en 52e,
vijfde lid van het
Mediabesluit

Arrow Classic Rock B.V. zond een onjuiste sponsorvermelding van Nationale Nederlanden uit.
Door gebruik te maken van een herkenningsmelodie, die de sponsor gebruikt in haar reguliere
reclamecampagne, kreeg de sponsorvermelding een wervend karakter en voldeed daardoor aan
de wettelijke definitie van reclameboodschap.
Aan Classic FM Plc. werd een boete opgelegd voor een onjuiste sponsorvermelding - Villa Arena,
80 woonwinkels onder één dak - en sluikreclame in het programma Villa Arena Klassieke Top 15.
TV 10 B.V. kreeg een boete opgelegd voor het opnemen van de merknaam Axe in het op de
zender V8 uitgezonden gesponsorde programma Axenightguide.nl.
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Publimusic B.V. kreeg een boete wegens een foutieve sponsorvermelding van Ster Videotheek en
Martinair in het programma van Noordzee FM.
Yorin TV B.V. beging een overtreding door het opnemen van het handelsmerk Girlz! (de naam
van een tijdschrift) in de titel van het gesponsorde programmaonderdeel en door overige vertoningen van het handelsmerk tijdens het programma.
De Vrije Radio Omroep Nederland B.V. (Radio 538) kreeg een boete wegens sluikreclame voor
ondermeer de handelsmerken Axe, Heinz en Heinz Curry.
Yorin TV B.V. maakte sluikreclame voor Cartoon Network. Naam en logo worden op overdreven
en overdadige wijze in het programmaonderdeel getoond en vermeld.
Yorin TV B.V. liet een programma sponsoren door een firma die zich bezig houdt met de vervaardiging van tabaksproducten, wat niet is toegestaan.
Commerciële etherradio
Op 26 mei 2003 zijn de kavels bestemd voor commerciële radio-omroep (her-)verdeeld. Enkele
kavels zijn toen onverdeeld gebleven en deze zijn op 18 november 2003 in een tweede ronde
toegedeeld.
Voor vijf landelijke kavels geldt een specifiek programmavoorschrift (een nieuwszender, een
Nederlandstalige muziekzender, een zender voor recente muziek, een zogeheten gouwe ouwe
zender en een klassieke muziek/jazz-zender). Daarnaast hebben de niet-landelijke kavels op de
FM frequentie een verplichting om een regiogerichte programmering te brengen.
De vergunningen zijn verleend door het onder het ministerie van Economische Zaken ressorterende Agentschap Telecom, dat daardoor verantwoordelijk is voor naleving van de vergunningvoorwaarden, waaronder de programmavoorschriften. Het Commissariaat is verantwoordelijk
voor de naleving van een aantal regelingen waarop de vergunningen zijn gebaseerd en voor het
mediawettelijk deel van de handhaving.
Deze situatie leidt tot een overlap van toezicht. Om deze reden zullen, zoals toegezegd aan de
Tweede kamer, het Agentschap en het Commissariaat een convenant sluiten waarin een heldere
taakverdeling wordt neergelegd.
Het Commissariaat zal het programmatoezicht, gericht op de percentages van de landelijke programmavoorschriften en van de op de regio gerichte programmering, uitvoeren. Het
Agentschap Telecom is verantwoordelijk voor de handhaving, gebaseerd op de bevindingen van
het Commissariaat.
Klachten gaan naar het Agentschap, dat beoordeelt of er een onderzoek noodzakelijk is. Zo ja
dan zal aan het Commissariaat worden gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het Agentschap
krijgt vervolgens de bevindingen op basis waarvan de handhavingbeslissing kan worden
genomen.
In het kader van het toezicht op het functioneren van de betrokken omroepen, hebben in de
maanden augustus, september en oktober individuele informerende gesprekken met alle toestemminghouders plaatsgevonden. Deze gesprekken hadden als hoofddoel de omroepen in te
lichten over de wijze waarop het toezicht in de toekomst uitgevoerd gaat worden, en daarnaast
de taakverdeling tussen het Agentschap Telecom en het Commissariaat te verduidelijken.
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4.3 Ontheffingen
In 2003 heeft het Commissariaat aan UPC ontheffing verleend van het verplichte quotum
Europese producties in de programma’s Club en Avante. Voor de programma’s Club, Avante, Ex
Extreme Sports Channel en het Voetbalkanaal is ontheffing verleend van het quotum aan
Nederlands of Friestalige producties te besteden zendtijd. Het gaat in deze gevallen om een ontheffing tot 25 procent Nederlands/Friestalig product, welke verlaagde norm stapsgewijs bereikt
mag worden.
De publieke regionale omroepen in Limburg en Rijnmond kregen een ontheffing van het verbod
op het uitzenden van vermijdbare reclame-uitingen. De programma’s waarvoor de ontheffing
gold stonden in het teken van een goed doel, te weten de Ronald Mc Donald Kindervallei en het
Sophia Kinderziekenhuis.
Het verzoek van kabelkrantverzorger Info Services Alkmaar om bewegende beelden uit te
mogen zenden bij gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad Alkmaar moest worden
afgewezen omdat een ontheffingsgrondslag ontbreekt. De aanvrager is in overweging gegeven
een toestemming voor reguliere commerciële televisie te vragen, welk programma dan in
kanaaldeling met de kabelkrant kan worden doorgegeven.
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KABELZAKEN
hoofdstuk 5

Het Commissariaat is betrokken bij de toegang van programma-aanbieders tot de kabel, omdat
aan hem de bestuursrechtelijke handhaving van de artikelen 82i en 82k van de Mediawet is
opgedragen.
In artikel 82i van de Mediawet is vastgelegd welke programma’s de kabelexploitant verplicht
moet uitzenden naar alle aangeslotenen. Dit zogeheten must carry pakket bestaat uit de programma’s van de landelijke, regionale en lokale publieke omroepen en twee Nederlandstalige
radio- en televisieprogramma’s van de Belgische publieke omroep.
Artikel 82k van de Mediawet bepaalt dat naar de abonnees op de kabel een pluriform samengesteld wettelijk minimumpakket van 25 radio- en 15 televisieprogramma’s, waar de must carryprogramma’s deel van uitmaken, moet worden uitgezonden. Over dit pakket brengt een door
de gemeenteraad ingestelde programmaraad advies uit aan de kabelexploitant. Deze mag
slechts om zwaarwichtige redenen afwijken van het advies.
De door het Commissariaat naar aanleiding van verzoeken om bestuursrechtelijke handhaving
van artikel 82k genomen besluiten in 2003 worden hieronder besproken.
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Modelreglement
In de vorige jaarverslagen is uitgebreid ingegaan op het modelreglement dat het Commissariaat
voor de programmaraden heeft opgesteld. In 2002 is een voorstel tot wijziging van de Mediawet
ingediend waarin voorschriften zijn opgenomen ter zake van de samenstelling en de werkwijze
van programmaraden. Deze voorschriften beogen het functioneren van de programmaraden te
verbeteren. De verwachting is dat deze wetswijzigingen in 2004 van kracht worden.
Handhavingsinstrumenten
Anders dan de OPTA, die op grond van de Telecommunicatiewet bindende aanwijzingen kan
geven over de toegang tot de kabel, biedt de Mediawet het Commissariaat alleen de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen. Het maximum van een dergelijke boete bedroeg
€ 22.500,- per overtreding.
Op 31 december 2003 trad de gewijzigde Mediawet in werking, die wat de boetes betreft een
nieuw systeem met drie categorieën introduceerde. Zowel overtredingen van artikel 82i als 82k
Mediawet zijn nu ondergebracht in de zwaarste categorie waarvoor een maximum boete geldt
van € 225.000,- per overtreding. Het maatschappelijk belang van naleving van genoemde artikelen is volgens de Memorie van Toelichting reden voor de forse verhoging van de boetebedragen

5.1 Bestuursrechtelijke handhaving artikel 82i van de Mediawet
In het verslagjaar heeft het Commissariaat 2 verzoeken om bestuursrechtelijke handhaving van
artikel 82i van de Mediawet behandeld.
RTV Noord-Holland/ UPC
De aan RTV Noord-Holland toegewezen zendtijd voor regionale omroep wordt, op grond van
een samenwerkingsovereenkomst met Salto, sinds december 1999 gebruikt voor het verzorgen
van twee edities. Daarvan was er één bestemd voor het gebied Amsterdam en omgeving en één
voor de rest van de provincie Noord-Holland. De inhoud van de door RTV Noord-Holland verzorgde regionale editie Amsterdam en omgeving was identiek aan het door Salto verzorgde
lokale televisieprogramma AT5.
Deze constructie had de inleiding moeten zijn voor de meest vergaande vorm van programmatische samenwerking, namelijk een fusie.
Begin december 2002 laat Salto echter aan RTV Noord-Holland weten dat zij de samenwerking
met ingang van 1 januari 2003 opzegt. RTV Noord-Holland gaat er daarna van uit dat haar regionaal televisieprogramma met ingang van 1 januari 2003 door UPC ook zal worden uitgezonden
via het omroepnetwerk in Amsterdam en omgeving. UPC laat echter weten dat alle kanalen van
het omroepnetwerk in gebruik zijn.
Bij brief d.d. 31 januari 2003 verzoekt RTV Noord-Holland het Commissariaat handhavend op te
treden tegen UPC omdat de must carry verplichting zou zijn geschonden. Tegelijkertijd vordert
RTV Noord-Holland in kort geding dat UPC per 1 maart 2003 haar televisieprogramma zal uitzenden naar alle aangeslotenen in Noord-Holland, waaronder Amsterdam en omgeving.
UPC op haar beurt vordert eveneens in kort geding dat AT5 het televisieprogramma van RTV
Noord-Holland blijft opnemen in haar programmering. De voorzieningenrechter nam voor zijn
beslissing als uitgangspunt het Advies Kabelplan Televisie 2002-2003 van de APR, dat uitging van
een fusie tussen beide omroepen zodat de twee programma’s op één kanaal zouden worden uitgezonden. Gelet op het belang van de aangeslotenen dat het aanbod van televisieprogramma’s
niet tussentijds en op korte termijn gewijzigd zou worden moet volgens de voorzieningenrechter worden vastgehouden aan de inhoud van dit APR-advies totdat een nieuw advies tot stand is
gekomen.
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Het Commissariaat achtte echter in dit bijzondere geval goede gronden aanwezig om in zijn
besluit de overwegingen van de voorzieningenrechter niet te volgen. Het advies van de APR was
door wijziging van de omstandigheden namelijk in strijd geraakt met artikel 82i van de
Mediawet. Na beëindiging van de samenwerking kon het programma AT5 van Salto nog slechts
worden aangemerkt als het lokale televisieprogramma van Salto. Naast het uitzenden van het
televisieprogramma van de lokale omroepinstelling Salto diende UPC naar het oordeel van het
Commissariaat het televisieprogramma van de regionale omroep uit te zenden.
UPC, RTV Noord-Holland en Salto, waren evenwel voorafgaand aan de uitspraak in kort geding
in overleg getreden om een tijdelijke oplossing te vinden die eruit zou moeten bestaan dat de
twee programma’s in kanaaldeling een plaats behielden op het oorspronkelijke kanaal. Zo werd
bij UPC de verwachting gewekt dat zij door beide omroepinstellingen in de gelegenheid zou
worden gesteld onrust te voorkomen bij de aangeslotenen en de andere programma-aanbieders. Het Commissariaat besloot op 8 april 2003 dat de kanaaldeling gehandhaafd kon blijven
tot 31 augustus 2003. UPC kreeg zodoende het nodige uitstel om voor het regionale programma
een kanaal te vinden.
Stichting Lokale Omroep Gooi en Omstreken (SLOGO)/ Casema
Aan de SLOGO is zendtijd voor lokale omroep toegewezen ten behoeve van de gemeenten
Naarden en Bussum. Op grond van artikel 82i van de Mediawet is Casema verplicht dit radioprogramma naar alle aangeslotenen in die gemeenten uit te zenden. Deze netten maken deel uit
van een aantal gekoppelde kabelnetten die feitelijk als één net functioneren. Met betrekking
tot het omroepnetwerk in Naarden deed zich een bijzondere situatie voor. Het bleek dat 43
woningen in de gemeente Naarden waren aangesloten op het omroepnetwerk van de
gemeente Huizen. Deze aangeslotenen ontvingen daardoor de lokale omroep voor Huizen en
niet hun eigen lokale omroep.
Het Commissariaat diende in dit geval de belangen af te wegen van de SLOGO, de 43 aangesloten huishoudens en Casema die voor een oplossing een verbinding over een afstand van vijf kilometer tot stand zou moeten brengen of een ander radioprogramma in het gehele elf gemeenten omvattende verzorgingsgebied zou moeten verwijderen.
Hoewel Casema niet (volledig) voldeed aan de doorgifteverplichting besloot het Commissariaat
op 5 augustus 2003 om in dit geval geen gebruik te maken van de mogelijkheid om Casema een
boete op te leggen.

5.2 Overzicht programmaraadzaken
Besluiten, beslissingen op bezwaar en rechterlijke uitspraken naar aanleiding van verzoeken tot
bestuursrechtelijke handhaving van artikel 82k, tweede lid, van de Mediawet:
Besluiten
Sun FM (programma CITY FM)/ Casema
De Haagse Programmaraad adviseerde Casema het niet-landelijke commerciële programma
Happy Radio in te ruilen voor het landelijke programma Radio 192. Hoewel de Haagse
Programmaraad het door hem zelf opgestelde reglement op een aantal punten niet naleefde,
was zijn advies voldoende gemotiveerd en was het geadviseerde radioprogrammapakket naar
het oordeel van het Commissariaat pluriform samengesteld. Bij besluit d.d. 25 maart 2003 is het
verzoek van Sun FM, om haar programma CITY FM in het radioprogrammapakket op te nemen
in plaats van Radio 192, daarom ook afgewezen. Het Commissariaat heeft daarbij nog overwo65

gen dat de programmaraad aan de hand van de programma-inhoud een afweging maakt en niet
aan de hand van de aard (landelijk of niet-landelijk) van de programma-aanbieder.
Nederlandse Radio Groep (NRG; Colorful Radio)/ Casema
Naast Sun FM diende ook NRG, ten behoeve van haar programma Colorful Radio, een verzoek in
tot bestuursrechtelijke handhaving van artikel 82k, tweede lid, van de Mediawet. NRG betoogde
dat Casema had moeten afwijken van het advies van de Haagse Programmaraad door in plaats
van het geadviseerde programma Radio 192, het programma Colorful Radio in het radioprogrammapakket op te nemen. Bij besluit van 25 maart 2003 heeft het Commissariaat dit verzoek
afgewezen op grond van dezelfde overwegingen als die waarop de afwijzing van het verzoek
van Sun FM was gestoeld.
Programmaraad Haarlem/ Lijbrandt Telecom
Lijbrandt Telecom is een kleine, startende onderneming die naar eigen zeggen tracht concurrentie op de kabel tot stand te brengen in de regio Haarlem. Het Commissariaat meende dat daarin
geen zwaarwichtige reden gelegen kan zijn om van een programmaraadadvies af te wijken. Bij
besluit van 26 augustus 2003 heeft het Commissariaat Lijbrandt Telecom een boete opgelegd van
€ 2.250,- die geëffectueerd zou worden als niet vóór 1 november 2003 overeenkomstig het
advies van de Programmaraad Haarlem de radioprogramma’s AWBC Tamara, Exit radio, YAM,
Radio Veronica en Studio Brussel in het programmapakket waren opgenomen. Lijbrandt heeft
daarop besloten aan haar wettelijke verplichting te voldoen.
Algemene Programma Raad (APR; ARTE)/ UPC
Met het verwijderen van ARTE uit het televisieprogrammapakket week UPC af van het APRadvies over het pakket overige programma’s (aanvullend pakket) en niet van het advies over het
wettelijke minimumpakket. Omdat de bemoeienis van het Commissariaat zich niet verder uitstrekt dan dit minimumpakket verklaarde het Commissariaat zich in zijn besluit van 25 november
2003 onbevoegd. Tegen dit besluit is geen bezwaar ingesteld.
Programmaraad Rotterdam (ARTE)/ UPC
Met het verwijderen van ARTE uit het televisieprogrammapakket week UPC, anders dan in
Amsterdam, af van het advies van de Programmaraad Rotterdam over het wettelijke minimumpakket. Bij brief d.d. 10 december 2003 overwoog het Commissariaat dat het in de rede had
gelegen dat UPC, voor de periode die aansloot op een overeengekomen proefperiode, in onderhandeling was getreden met ARTE, om te trachten een regeling over de auteursrechten te
treffen. Het Commissariaat verzocht UPC en ARTE vóór 30 januari 2004 aan te geven of men
bereid is in onderhandeling te treden.

Beslissingen op bezwaar
Programma Raad Haarlem (Animal Planet)/ UPC
Bij besluit van 3 september 2002 heeft het Commissariaat UPC gewezen op de verplichting om
het advies van de programmaraad te volgen door het programma Animal Planet uit te zenden.
Het geschil over de inhoud en de uitleg van de overeenkomst tussen UPC en Discovery, waarbij
het uitzenden van Animal Planet is geregeld, vond het Commissariaat geen zwaarwichtige reden
om het advies naast zich neer te leggen. Ook de gevraagde vergoeding voor het uitzenden van
dit programma vormde volgens het Commissariaat geen zwaarwichtige reden. UPC heeft tegen
dit besluit bezwaar aangetekend.
In zijn beslissing op bezwaar van 11 maart 2003 wees het Commissariaat in de eerste plaats op de
uitspraken van de Rechtbank Rotterdam van 17 september 2002, over de uitzending door UPC
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van het programma Eurosport in Rotterdam. De rechtbank oordeelde dat een programmaraad
te zeer in zijn adviestaak wordt beperkt als nooit programma’s zouden mogen worden geadviseerd waarvan de aanbieder een vergoeding verlangt.
UPC toonde bovendien niet aan dat de betaling van een vergoeding aan Discovery en de vrees
voor precedentwerking, de financieel economische exploitatiemogelijkheden van het kabelnet
in gevaar brengt.
Verder overwoog het Commissariaat dat UPC niet van de mediawettelijke verplichting het advies
van een programmaraad op te volgen kan worden ontheven, ingeval de door UPC zelf opgestelde uitgangspunten voor distributie van televisieprogramma’s daarmee in strijd zijn.
Overigens vond UPC de hoogte van de door Discovery verlangde vergoedingen voor analoge en
digitale uitzendingen van Animal Planet excessief. UPC stelde dat als zij geweten had dat Animal
Planet beschikbaar zou blijven voor analoge uitzending, de hoogte van de vergoeding voor digitale uitzending een stuk lager was uitgevallen. Het Commissariaat meende echter dat UPC
klaagde over vergoedingen waarover ooit overeenstemming was bereikt.
Het aanvankelijk door UPC ingestelde beroep is ingetrokken.
Programmaraad Bollenstreek (RTL4, Yorin, SBS6)/ Casema
Op 10 december 2002 heeft het Commissariaat Casema op haar verplichting gewezen RTL4,
Yorin en SBS6 uit te zenden in het wettelijke minimumpakket. Het onthouden van toestemming
door HMG en SBS voor uitzending van hun programma’s in het wettelijke minimumpakket, uit
vrees dat door de afhankelijkheid van een programmaraadadvies de continuïteit niet gewaarborgd is, is volgens het Commissariaat onvergelijkbaar met het niet kunnen regelen van de
auteursrechten, omdat bij HMG en SBS wel de wens aanwezig is dat deze programma’s analoog
worden uitgezonden naar zo veel mogelijk aangeslotenen. De gewenste continuïteit kon naar
de mening van het Commissariaat ook gewaarborgd worden door overeen te komen dat als het
programma niet geadviseerd wordt voor het wettelijke minimumpakket het programma dan
voor een meerjarige periode wordt opgenomen in het pakket overige programma’s. Het
Commissariaat was van oordeel dat Casema medeverantwoordelijk is voor de ontstane situatie
en dat zij in strijd heeft gehandeld met (de geest van) artikel 82k van de Mediawet. Het
Commissariaat heeft Casema een bestuurlijke boete van € 22.500 euro opgelegd omdat er geen
zwaarwichtige reden was om van het advies van de programmaraad af te wijken. Casema, HMG
en SBS hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend.
In de beslissing op bezwaar van 1 april 2003 overwoog het Commissariaat dat de vrijheid om te
contracteren niet onbegrensd is. Het Commissariaat was van oordeel dat het onthouden van
toestemming voor uitzending in het wettelijke minimumpakket, om niet in onzekerheid te
hoeven verkeren over de uitkomst van de jaarlijkse besluitvorming van de programmaraad
geen zwaarwichtige reden is voor Casema om af te wijken van het programmaraadadvies. Als
Casema, in navolging van het advies, de programma’s zou blijven uitzenden in het wettelijke
minimumpakket, wordt aan de belangen van HMG en SBS niet afgedaan. In geval hun programma’s niet in het wettelijke minimumpakket worden geadviseerd dan kunnen zij een
beroep doen op de overeenkomst met Casema. Daartegenover staat dat met de weigering van
HMG en SBS om hun programma op te nemen in het wettelijke minimumpakket, belangen
worden geschaad die betrokken zijn bij de naleving van artikel 82k, tweede lid, van de
Mediawet. De weigering van toestemming was naar de mening van het Commissariaat misbruik
van bevoegdheid omdat daarmee geen rechtens te honoreren belangen werden gediend, dan
wel gebruik van eigendomsrecht in strijd met ongeschreven recht. Het Commissariaat gaf
Casema nog twee maanden de tijd om de toestemming van HMG en SBS te verkrijgen dan wel
zonodig in rechte af te dwingen RTL4, Yorin en SBS6 op te nemen in het wettelijke minimum67

pakket. De bezwaren van Casema, HMG en SBS worden ongegrond verklaard. Casema, HMG en
SBS hebben beroep ingesteld.

Uitspraken rechtbank
Programmaraad Bollenstreek (RTL4, Yorin, SBS6)/ Casema
De rechtbank Den Haag stelde in zijn uitspraak van 27 november 2003 op het beroep van
Casema voorop, dat het enkele feit dat programma-aanbieders geen toestemming verlenen voor
uitzending van hun programma’s in het wettelijke minimumpakket, niet de conclusie rechtvaardigt dat reeds op basis daarvan met succes een beroep kan worden gedaan op het bestaan
van zwaarwichtige redenen om af te wijken van het programmaraadadvies. De rechtbank vond
het echter in dit geval aannemelijk dat HMG en SBS van meet af aan op het standpunt hebben
gestaan dat hun programma’s niet langer mochten worden uitgezonden in het wettelijke minimumpakket. Het bleek de rechtbank niet dat er desondanks nog voldoende ruimte bestond voor
Casema om te bewerkstelligen dat deze programma’s toch mochten worden uitgezonden in dit
pakket. De Rechtbank kwam tot het oordeel dat Casema niet kan worden tegengeworpen dat zij
zich niet fermer heeft opgesteld tijdens de onderhandelingen. Bovendien zijn de nadelige gevolgen voor de consument bij het niet opvolgen van het advies beperkt. Het beroep van Casema
werd gegrond verklaard.
Het Commissariaat heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Daarbij speelde een
rol dat het hier een principiële zaak betreft die gevolgen kan hebben voor het functioneren van
alle programmaraden in Nederland. Wanneer aanbieders van populaire programma’s als RTL en
SBS zich onttrekken aan het wettelijk minimumpakket en met de kabelexploitant overeen
komen dat de programma’s een plaats krijgen in het standaardpakket betekent dat een ernstige
uitholling van de bevoegdheden van de programmaraad.
De rechtbank Den Haag deed op 27 november 2003 eveneens uitspraak over de ontvankelijkheid
van het beroep van HMG en SBS tegen de beslissing op bezwaar van het Commissariaat van 1
april 2003. De rechtbank stelt vast dat HMG en SBS weliswaar belang hebben bij het al dan niet
opvolgen van het programmaraadadvies door Casema, maar dat dit belang niet rechtstreeks is
betrokken bij het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Casema. De eventuele
gevolgen van dit besluit voor HMG en SBS worden beheerst door de privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen hen en Casema. De Rechtbank verklaarde HMG en SBS alsnog niet-ontvankelijk
in hun bezwaar.

Uitspraak Raad van State
IJmond TV/ Casema
Het Commissariaat heeft bij besluit van 13 maart 2001 het verzoek van IJmond TV om bestuursrechtelijke handhaving van artikel 82k, tweede lid, van de Mediawet afgewezen. Naar het
oordeel van het Commissariaat was sprake van een pluriforme samenstelling van het wettelijke
minimumpakket en de programmaraad was naar het oordeel van het Commissariaat gemotiveerd tot het advies gekomen IJmond TV niet in dit pakket op te nemen. Voor Casema was er
derhalve geen zwaarwichtige reden om van dat advies af te wijken. Bij beslissing d.d. 28
augustus 2001 werden de bezwaren door het Commissariaat ongegrond verklaard. IJmond TV
ging vervolgens tegen deze beslissing in beroep.
De rechtbank Haarlem beperkte in zijn uitspraak van 5 december 2002 de handhavingbevoegdheid van het Commissariaat door zich op het standpunt te stellen dat de kabelexploitant uitslui68

tend wegens zwaarwichtige redenen mag afwijken van het programmaraadadvies betreffende
het wettelijke minimumpakket. Omdat in het geval van IJmond TV het advies van de programmaraad werd gevolgd, was er voor het Commissariaat niets te handhaven. De rechtbank verklaarde het beroep daarom gegrond en bepaalde dat de rechtsgevolgen van het vernietigde
besluit geheel in stand blijven. Het Commissariaat ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelde in haar uitspraak van 23 juli 2003 dat
het Commissariaat niet de bevoegdheid kan worden ontzegd te beoordelen of al dan niet sprake
is van een overtreding van artikel 82k, tweede lid, van de Mediawet, ongeacht of een kabelexploitant is afgeweken van een advies van de programmaraad of juist conform het advies heeft
gehandeld. De Afdeling verklaarde het hoger beroep van het Commissariaat daarom gegrond en
vernietigde de uitspraak van de rechtbank Haarlem. Het beroep van IJmond TV werd alsnog
ongegrond verklaard.
Het belang van het Commissariaat was in deze zaak vooral gelegen in het feit dat de nu door de
Raad van State gesanctioneerde werkwijze de hoeksteen vormt van de met OPTA afgesproken
verdeling van bevoegdheden die voorkomt dat procedures bij het Commissariaat en OPTA door
elkaar heen gaan lopen en mogelijk leiden tot tegenstrijdige uitspraken. De beleidsregels van
het Commissariaat waarin is vastgelegd in welke gevallen handhavend kan worden opgetreden
kunnen na de uitspraak in hoger beroep in stand blijven.

5.3 Gemeenten zonder programmaraad
Hoewel al sinds 1997 in de Mediawet voor gemeenten de verplichting is opgenomen een programmaraad in te stellen, hebben in 2003 hebben nog steeds niet alle gemeenten aan deze verplichting voldaan.
Omdat het Commissariaat niet handhavend kan optreden tegen deze nalatige gemeenten, is,
gelet op artikel 123, eerste lid, van de Gemeentewet, in 2002 aan het College van Gedeputeerde
Staten van de betrokken provincies verzocht zijn invloed aan te wenden om deze gemeenten te
bewegen tot het uitvoeren van hun medebewindstaak. Deze stap heeft succes gehad, want er
zijn er nog slechts vier gemeenten die geen concrete stappen hebben ondernomen om een programmaraad in te stellen. Het gaat hierbij om de gemeenten Borculo, Harderwijk, Muiden en
Zandvoort. Het Commissariaat blijft hen aansporen aan hun mediawettelijke verplichting te
voldoen.
De gemeenten die nog geen programmaraad hebben ingesteld, maar dat gezien de voorbereidingshandelingen naar verwachting in 2004 wel zullen doen zijn:
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll

Lopik, Bergambacht, Schoonhoven en Montfoort gezamenlijk;
Aalburg, Giessenlanden, Gorinchem, Werkendam en Woudrichem gezamenlijk;
Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en ZevenhuizenMoerkapelle gezamenlijk;
’s-Gravenzande, De Lier, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Schipluiden,
Wateringen en Wateringse Veld (gemeente Den Haag) gezamenlijk;
Alblasserdam, door aansluiting bij Programmaraad Zuid-Holland Zuid;
Krimpen aan den IJssel;
Schiedam;
Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde gezamenlijk;
Texel;
Waterland.
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bezwaar- en
beroepsprocedures
hoofdstuk 6

In het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming is tegen besluiten van overheidsorganen
bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Omdat het
Commissariaat in veel gevallen belastende besluiten neemt, zoals het opleggen van administratieve boetes, is het niet verwonderlijk dat ieder jaar bezwaarschriften tegen dergelijke besluiten
worden ingediend.
Wanneer bezwaren betrekking hebben op sancties wegens overtreding van de reclame- en sponsorregels schakelt het Commissariaat de Adviescommissie bezwaarschriften in. In andere gevallen beslist het Commissariaat zonder extern advies. Deze praktijk heeft als historische achtergrond dat de oorspronkelijke commissie van deskundigen die adviseerde over reclame en
sponsoring als adviseur over bezwaarschriften is gaan functioneren toen een wetswijziging ter
ontlasting van de rechterlijke macht de bezwaarprocedure ook voor de centrale overheid verplicht voorschreef.
Voordat toegekomen wordt aan een inhoudelijke beoordeling van bezwaren moeten drie drempels uit de Awb genomen worden: het bezwaar moet binnen een termijn van zes weken worden
ingediend, het moet gericht zijn tegen een op rechtsgevolg gericht besluit en de indiener moet
belanghebbende zijn in de zin van de wet.
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De laatste twee eisen vragen regelmatig een zorgvuldige afweging omdat niet steeds op voorhand duidelijk is of er een voor bezwaar openstaande beslissing is genomen of hoe de status van
de indiener beoordeeld moet worden. Zo moest in het verslagjaar HMG in haar bezwaar tegen
het rapport over de programmavoorschriften 2001 niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat in
het rapport geen besluit maar een bestuurlijk rechtsoordeel was vervat. Bij het beantwoorden
van de vraag wie precies tot de kring van belanghebbenden behoort, is in 2003 een stap voorwaarts gedaan door de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State in de zaak
Radio 538 / Oasis. Hieronder wordt op beide zaken nader ingegaan.
De bezwaar- en beroepschriften
In 2003 werden door het Commissariaat achttien beslissingen op bezwaar genomen. Dat waren
er negen minder dan in het voorafgaande jaar. Wat de oorzaak is van deze daling is niet duidelijk. Van de bezwaren zijn er twaalf (gedeeltelijk) ongegrond verklaard en drie niet-ontvankelijk.
De afdeling Juridische Zaken die in 2002 nog vijftien beslissingen op bezwaar moest voorbereiden kreeg in 2003 elf zaken te behandelen. Zes zaken lagen op het werkterrein van de afdeling
Zendtijd en Kabelzaken en één op dat van de afdeling Financieel toezicht.
Tegen vijf van de beslissingen op bezwaar werd beroep ingesteld bij de desbetreffende
Arrondissementsrechtbank die nog niet in alle gevallen uitspraak heeft gedaan. In vijf zaken
deed de rechtbank uitspraak en in eveneens vijf zaken eindigde het hoger beroep door de uitspraak van de Raad van State.
TABEL 6.1 BESLISSINGEN OP BEZWAAR ZKZ:

Datum
bezwaar Van
09-10-02 UPC

Onderwerp

Beslissing Strekking

programma Animal Planet 11-03-03

beroep

ongegrond

nee

gegrond voor wat de

ja

basispakket Haarlem
24-12-02 Casema, HMG

programma’s niet

20-01-03 en SBS

beschikbaar voor

30-01-03

basispakket Bollenstreek

12-02-03 Lokale omroep

niet in behandeling

Groene Hart

nemen zendtijdaanvraag

van Holland

voor Rijnwoude

16-05-03 Stichting Educatieve niet in behandeling
Media Allochtonen
01-09-03 UPC

01-04-03

opgelegde boete betreft,
voor het overige ongegrond
13-05-03

ongegrond

ja

23-09-03

ongegrond

nee

11-11-03

gegrond

nee

09-12-03

niet-ontvankelijk

nee

nemen zendtijdaanvraag
Dienst "Voetbalkanaal"
aangemerkt als acht
separate kanalen

26-09-03 Bredase
omroep stichting

Weigering handhavend
op te treden tegen Bredase
RTV Stichting

Bezwaar en beroep RTL Groep tegen het Rapport Programmavoorschriften
Het Commissariaat toetst jaarlijks of de Publieke Omroep zich houdt aan de in de Mediawet
opgenomen programmavoorschriften. De programmavoorschriften verplichten de publieke
omroep bijvoorbeeld om een bepaald percentage programmaonderdelen uit te zenden van culturele, informatieve of educatieve aard. Het Commissariaat ontvangt van de publieke omroep in
dit kader alle benodigde programma gegevens op een cd-rom.
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TABEL 6.2 BESLISSINGEN OP BEZWAAR JURIDISCHE ZAKEN

Datum
Van
bezwaar
19-12-02 HMG

Onderwerp

Beslissing Strekking

Wob verzoek om CD ROM 19-05-03

beroep

ongegrond

nee

met gegevens
programmavoor- schrift
28-09-02 SBS6

Amstelcup finale

10-06-03

gegrond

nee

24-12-02 NCRV

Buren Bulldozers en

27-06-03

ongegrond, sanctie voor

nee

Begonia’s

overtreding art. 55,1
Mediawet vervallen

07-01-03 UPC Programming

Programma’s Club en

19-05-03

gegrond

nee
nee

Avante
30-01-03 Yorin TV BV

Gamequest

10-04-03

ongegrond

13-01-03 Omroep Limburg

Voorlopige vergoedingen

11-02-03

niet-ontvankelijk

beroep
ingetrokken

14-05-03 TROS

Keyl

30-07-03 AVRO

Gouden Televizierring 2002 16-12-03

06-11-03

ongegrond

nee

ongegrond, boete voor
overtreding art. 52,2

05-08-03 STER

Telewinkelbood- schappen 05-08-03

01-07-03 Lokale omroep

Medewerkingsplicht bij

Doetinchem,

09-09-03

verzoek om informatie

Mediawet vervalt

ja

ongegrond

nee

ongegrond, sanctie

nee

wordt ingetrokken

Hummelo en Keppel
26-11-02 CLT-UFA SA, HMG,
Yorin

Rapport programma-

27-05-03

niet-ontvankelijk

voorschrift 2001

beroep
ingetrokken

Publieke Omroep

TABEL 6.3 BESLISSINGEN OP BEZWAAR FTZ:

Datum
bezwaar
28-03-03

Van

Onderwerp

Beslissing

Strekking

beroep

Vereniging van

Radioprogramma multiculturele

12-08-03

ongegrond

Nee

Commerciële Radio (VCR)

stadsjongeren FunX in Amsterdam,
Rotterdam en Utecht

Commerciële tegenhangers van de Publieke Omroep, HMG en CLT/UFA verzochten het
Commissariaat met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, om een kopie van deze cdrom. Het verzoek werd door het Commissariaat in zoverre ingewilligd dat de beschikking is
gegeven over een papieren uitdraai van de gegevens die op de cd-rom staan en voor het overige
geweigerd.
Vervolgens bracht het Commissariaat het Rapport Programmavoorschrift uit. Tegen dit rapport
tekenden HMG en CLT bezwaar aan. Gesteld werd dat het rapport aan te merken is als een
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dat men hier als rechtstreekse concurrenten van de Publieke Omroep belanghebbend bij zou zijn. Het inhoudelijke bezwaar was dat
het rapport ten onrechte concludeert dat de Publieke Omroep aan alle wettelijke voorschriften
met betrekking tot het programmavoorschrift voldoet. De Publieke Omroep besteedt volgens de
appellanten bijvoorbeeld aan programmaonderdelen van verstrooiende aard een hoger percentage van de zendtijd dan is toegestaan. Bovendien zou de gehanteerde MJB indeling niet
deugen en classificeert de Publieke Omroep niet consequent.
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In de op het bezwaar genomen beslissing heeft het Commissariaat primair ontkend dat het
rapport de status heeft van beslissing in de zin van de Algemene wet bestuursrecht of een
daarmee gelijk te stellen bestuurlijk rechtsoordeel en voorts dat de HMG en CLT niet als belanghebbenden zijn aan te merken. In een uitgebreide overweging ten overvloede is ingegaan op
inhoudelijke bezwaren die naar de mening van het Commissariaat geen doel troffen.
Tegen de beslissing werd beroep ingesteld, dat echter begin 2004 weer werd ingetrokken. Als
reden daarvoor is aangevoerd dat uit een in opdracht van appelanten door de UvA uitgevoerd
onderzoek onomstotelijk blijkt welke bezwaren er kleven aan de MJB indeling, de classificatie en
het toezicht door het Commissariaat. In reactie op het onderzoek heeft het Commissariaat
gesteld dat sociaal wetenschappelijk onderzoek wellicht niet de beste manier is om een oordeel
te vellen over de interpretatie van juridische begrippen uit de Mediawet.
SBS Amstelcup
In deze procedure stond de vraag centraal of de korte periode tussen het einde van de reguliere
speeltijd en het begin van de verlenging aangemerkt kan worden als een natuurlijke onderbreking waarin een reclameblok geplaatst kan worden. Het Commissariaat liet zich overtuigen dat
een reclameblok geoorloofd was en verklaarde de bezwaren gegrond.
STER Telewinkelen
Omdat het uitzenden van telewinkelboodschappen door de publieke omroep niet is toegestaan
had het Commissariaat moeite met de spots in STER zendtijd voor CD’s die Time Life uitbrengt.
Deze zijn niet in de winkel verkrijgbaar maar uitsluitend door directe bestelling bij de uitgever.
De bezwaren die de STER tegen het verbod op dergelijke spots inbracht overtuigden het
Commissariaat niet.
Inmiddels heeft de wetgever een oplossing voor de STER gecreëerd. In artikel 50, achtste lid,
Mediawet is thans opgenomen dat telewinkelboodschappen in de blokken zijn toegestaan, met
dien verstande dat zij ten hoogste één minuut mogen duren en niet meer dan tweederde van
een blok mogen vullen.
SBS / Breekijzer
Op 28 januari 2004 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in de
zaak Breekijzer.
Het Commissariaat had zich op het standpunt gesteld dat SBS het sluikreclameverbod had overtreden door aan het eind van het programma Breekijzer een oproep aan het publiek uit te
zenden om een telefoonlijn te bellen waar juridisch advies kon worden ingewonnen, de zogenaamde Breekijzer Hulplijn. SBS was van mening dat het sluikreclameverbod in dit geval niet van
toepassing was. Volgens de omroep was er namelijk sprake van een rechtstreeks van een programma afgeleid ondersteunend product en daarmee van zelfpromotie. Een dergelijke uiting
was volgens SBS geen reclame en voor zover het dat wel zou zijn, niet ontoelaatbaar. Het
Commissariaat merkte de telefoonlijn niet aan als een eigen dienst van SBS. Naar het oordeel
van het Commissariaat was sprake van een reguliere sluikreclame overtreding.
De Raad van State oordeelde dat de rechtbank terecht het standpunt had ingenomen dat ook
zelfpromotie als reclame moet worden aangemerkt, zij het dat voor de berekening van de reclamemaxima zelfpromotie niet als reclame meetelt. Met deze uitspraak is de vraag of zelfpromotie
strijd kan opleveren met het sluikreclameverbod bevestigend beantwoord.
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TABEL 6.4 BEROEPSPROCEDURES AFDELING ZENDTIJD- EN KABELZAKEN

datum
indiener beroep
uitspraak
14-05-03

UPC

onderwerp omroep

uitspraak rechtbank

hoger beroep

Moviehouse en Arrivo aangemerkt

ongegrond

nee

als abonnee omroep
27-11-03

Casema,

Programma’s in basispakket

Casema gegrond,

ja, door

HMG en SBS

Bollenstreek

SBS en HGM ongegrond

Commissariaat

TABEL 6.5 BEROEPSPROCEDURES AFDELING JURIDISCHE ZAKEN

datum
indiener beroep
uitspraak
-

onderwerp omroep

uitspraak rechtbank

CLT-UFA SA., RTL/ rapport Programmavoorschrift en

hoger beroep

ingetrokken

De Holland Media MJB-indeling d.d. medio
Groep S.A. en

oktober 2002

Yorin TV B.V.

-

17-12-03

SBS 6

On the 6

Ongegrond

nee

25-06-03

Canal +

Feyenoord-RKC

Ongegrond

nee

14-05-03

UPC

Toestemming dienst Arrivo

Ongegrond

nee

TABEL 6.7 UITSPRAKEN IN HOGER BEROEP
door de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
datum uitspraak

indiener hoger beroep

onderwerp

uitspraak

08-01-03

SBS6

Robijn Fashion Award

ongegrond

23-06-03

Commissariaat

IJmond TV in basispakket

gegrond

06-08-03

HMG

Jurisdictie RTL4 en 5

gegrond

28-01-04

SBS6

Breekijzer

ongegrond

18-02-04

VRON

Radio 538 / Oasis

gegrond

V.R.O.N. / Oasis
In deze zaak verzocht de Vrije Radio Omroep BV (Radio 538) het Commissariaat om bestuursrechtelijke maatregelen te nemen tegen Radio 3 FM. De reden voor het verzoek was dat Radio 3
FM tijdens een actieweek voor de Engelse popgroep Oasis ongeoorloofde reclame zou hebben
gemaakt. Na onderzoek kwam het Commissariaat tot het oordeel dat van een overtreding van
artikel 52, tweede lid, van de Mediawet geen sprake was. Het verzoek van Radio 538 werd afgewezen.
Radio 538 kon zich niet verenigen met dat oordeel en tekende bezwaar aan. Daarmee wierp
Radio 538 de juridische vraag op of zij als belanghebbende in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht was aan te merken. Radio 538 voerde in dit kader aan dat zij tot Radio 3 FM in een
concurrentieverhouding staat en dat het Commissariaat concurrentievervalsende acties toeliet.
Het Commissariaat verklaarde, in navolging van de Adviescommissie bezwaarschriften, Radio 538
met een beslissing op bezwaar van 28 mei 2001 echter niet-ontvankelijk omdat Radio 538 weliswaar wel enig belang heeft bij het genomen besluit, maar niet het wettelijk vereiste directe,
actuele en persoonlijke belang.
De rechtbank te Amsterdam verklaarde het door Radio 538 tegen de beslissing op bezwaar ingestelde beroep gegrond. De rechtbank meende dat Radio 538 en Radio 3 FM zich op luisteraars uit
dezelfde doelgroep richten, op welke doelgroep dezelfde adverteerders zich richten, zodat de
concurrentiebelangen van Radio 538 rechtstreeks door het besluit worden geraakt.
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Het door het Commissariaat tegen de uitspraak aangetekende hoger beroep bij de Raad van
State had geen succes. De Raad van State onderschreef de overwegingen van de rechtbank en
verklaarde het hoger beroep ongegrond.
Stand van zaken toezicht RTL4 en RTL5
Op 6 augustus 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de
tweede keer uitspraak gedaan over de vraag waar het toezicht op de HMG- zenders RTL4 en
RTL5 dient te liggen. De Afdeling, die uitspraak deed naar aanleiding van het hoger beroep
tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 juni 2002, is van mening dat het
Commissariaat terecht heeft vastgesteld dat RTL4 en 5 onder Nederlands toezicht vallen. De
Afdeling is van mening dat het Commissariaat op terechte gronden heeft vastgesteld dat de
HMG moet worden aangemerkt als een in Nederland gevestigde omroeporganisatie die verantwoordelijk is voor RTL4 en RTL5 en onder Nederlandse jurisdictie dient te vallen.
Omdat Luxemburg echter weigert het toezicht op te geven leidt dit tot de situatie dat twee lidstaten, Nederland en Luxemburg, toezicht houden. Dat is volgens de Afdeling in strijd met de
Europese gedachte, reden waarom zij het hoger beroep dat HMG en CLT-UFA eind juni vorig jaar
instelde gegrond verklaarde en het eerdere besluit van het Commissariaat waarin werd gesteld
dat RTL4 en 5 Nederlandse zenders zijn en dus onder de Nederlandse MEdiawet vallen, vernietigde. De Afdeling noemt in haar uitspraak enkele opties om een einde te maken aan de
Luxemburgse jurisdictie.
Zo geeft de Afdeling het Commissariaat in overweging om de Luxemburgse toezichthouder te
vragen om het toezicht neer te leggen. In geval van weigering zou een procedure bij de
Luxemburgse rechter kunnen worden ingesteld. Een andere suggestie van de Afdeling is dat de
Nederlandse autoriteiten op basis van artikel 227 van het E.G.-verdrag een inbreukprocedure
tegen Luxemburg instellen. Ook wijst de Afdeling op de mogelijkheid van een arbitrageprocedure op basis van artikel 239 van het E.G.-verdrag, waarbij de kwestie door Nederland en
Luxemburg gezamenlijk wordt voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Het Commissariaat
beraadt zich samen met het ministerie nog over de vervolgstappen.
Ook drie jaar geleden, in april 2001, vernietigde de Afdeling de betrokken besluiten van het
Commissariaat hoewel ze ook toen het Commissariaat inhoudelijk in het gelijk stelde. De
Afdeling was echter van oordeel dat de kwestie, omdat Luxemburg het toezicht al uitoefende,
eerst in het Contact Comité (consultatie- en overlegorgaan van de Europese Commissie betreffende de Europese Richtlijn "Televisie zonder Grenzen") besproken had moeten worden. Deze
bespreking heeft vervolgens plaatsgehad maar niet geleid tot uitzicht op een oplossing:
Luxemburg liet weten niet bereid te zijn het toezicht op te geven. Daarop heeft het
Commissariaat opnieuw de beslissing genomen dat de HMG zenders RTL4 en RTL5 onder het
regime van de Nederlandse Mediawet behoren te vallen. Deze nieuwe procedure heeft geleid
tot de uitspraak van de Afdeling van 6 augustus 2003.
Los van deze jurisdictie procedure acht het Commissariaat het van belang om in Europees
verband een betere oplossing te vinden voor het regelen van de competentie tussen toezichthouders. In het kader van de herziening van de Richtlijn, heeft Nederland voorgesteld bij het
vaststellen van de jurisdictie rekening te houden met de lidstaat waarop een zender zich richt.
De vraag in welke lidstaat zich het overgrote deel van de kijkers naar de zender bevindt en de
vraag op welke lidstaat de zender haar reclameboodschappen richt, zouden daarbij als criterium
kunnen gelden. Zo zou meer recht gedaan worden aan de situatie dat zenders in een bepaalde
lidstaat zich volledig of hoofdzakelijk op een andere lidstaat richten.
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In dit hoofdstuk zullen enkele onderwerpen besproken worden waarbij zowel de publieke als
commerciële omroepen betrokken zijn.

7.1 Evenementenzenders
Op grond van artikel 82c, tweede lid, Mediawet kan het Commissariaat toestemming verlenen
voor het gebruik van een omroepzender. Voorwaarde die de wet stelt is dat het moet gaan om
gebruik van de ether voor een programma ten behoeve van een bijzonder doel. Verdere voorwaarde voor het verkrijgen van toestemming is dat de uitzending een beperkt bereik heeft of
van beperkte duur is. De zenders die voor bijzondere doelen worden ingezet worden wel aangeduid als evenementenzenders.
Ter uitwerking van de criteria die de wet noemt, hanteert het Commissariaat het beleid dat het
bijzondere doel betrekking moet hebben op het ter plaatse verslag doen van of ondersteunend
zijn aan een evenement dat een relatie heeft met het beperkte uitzendgebied.
Het begrip ‘evenement’ is door het Commissariaat zo afgebakend dat het niet met het oog op
het verkrijgen van de toestemming georganiseerd mag zijn. Er moet sprake zijn van openbare of
besloten culturele manifestaties, sportevenementen, beurzen e.d. die plaats vinden los van het
feit of er al dan niet via de ether aandacht aan wordt besteed.
In 2003 heeft het Commissariaat 40 toestemmingen verleend voor het gebruik van evenementenzenders. Twee verzoeken werden afgewezen, omdat zij niet voldeden aan de hierboven
genoemde criteria.
Een overzicht van alle toestemmingen is als bijlage opgenomen aan het eind van dit hoofdstuk.
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7.2 Programmaquota
Omroepen hebben sinds 1 januari 2002 de verplichting om jaarlijks te rapporteren over het uitgezonden percentage Europese, onafhankelijke en recente producties, alsmede het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige programmaonderdelen. Deze rapportageverplichting is
opgenomen in de Beleidsregels programmaquota, die met ingang van bovengenoemde datum
van kracht zijn. De Publieke Omroep rapporteert over de totale zendtijd in een jaar, terwijl de
overige omroepen mogen volstaan met een steekproef van vier, door het Commissariaat aangewezen, weken. In de Beleidsregels programmaquota is opgenomen aan welke eisen de rapportage dient te voldoen. Aan de hand van een ingevuld schema is door de omroepen gerapporteerd.
Het Commissariaat heeft de opgaven van de omroepinstellingen op twee manieren gecontroleerd. Allereerst is de opgave technisch gecontroleerd. Nagegaan is of het schema op de juiste
wijze is ingevuld. Indien dit niet het geval was dan heeft het Commissariaat de gegevens gecorrigeerd. Vervolgens zijn de ingevulde gegevens steekproefsgewijs geverifieerd.
Uit de controle is gebleken dat de Publieke Omroep ruimschoots voldoet aan de vereiste percentages. De regionale publieke omroepen hebben geen moeite om te voldoen aan het vereiste
percentage Europese producties. Dit ligt bij alle omroepen rond de 100%. Wel doen zich problemen voor bij het percentage onafhankelijke producties. De opgaven zijn niet altijd duidelijk en
een aantal omroepen zit onder het verplichte percentage van 10%. Wanneer echter gekeken
wordt naar de programmering van de regionale publieke omroepen valt op dat over slechts een
zeer gering deel van de zendtijd hoeft te worden gerapporteerd, omdat het grootste deel van
de regionale zendtijd bestaat uit nieuws, actualiteiten, sport en teksttelevisie. In een enkel geval
telt slechts één programma mee voor de in aanmerking te nemen zendtijd. De regionale
publieke omroepen zullen programma’s die wel meetellen voor de in aanmerking te nemen
zendtijd moeten uitbesteden om aan het vereiste quotum onafhankelijk product te voldoen, ook
al gaat het dan om programma’s met een duur van 5 à 10 minuten.
TABEL 7.1 VERPLICHTINGEN REGIONALE PUBLIEKE OMROEP

Zendtijd

Programmavoorschrift

Zendtijd van de regionale omroep, exclusief

> Ten minste 50% Europese producties; 54, zesde lid,

de zendtijd die wordt besteed aan nieuws,

> Ten minste 10% onafhankelijke

sport, spel, reclame en teletekst

Artikel

Mediawet

Europese producties;
> Ten hoogste 1/3 van de onafhankelijke
Europese producties mag ouder zijn
dan vijf jaar.

Gebruikte zendtijd van de regionale omroep

> Ten minste 50% oorspronkelijk Nederlands- 54a, eerste lid,
of Friestalige programmaonderdelen.

Mediawet

De "grote" commerciële omroepen SBS6, Net5, V8/Foxkids en Yorin voldoen niet aan het verplichte percentage Europese producties van 50%. De omroepen hebben geen moeite met het
voldoen aan het percentage onafhankelijke producties en ook wordt ruimschoots voldaan aan
het vereiste dat ten hoogste een derde van het onafhankelijk product ouder mag zijn dan 5 jaar.
De percentages zoals vastgesteld door het Commissariaat zijn lager dan de door de omroepen
zelf opgegeven percentages, omdat ten onrechte de zendtijd besteed aan zelfpromotie door de
omroepen wordt meegeteld bij de in aanmerking te nemen zendtijd.
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TABEL 7.2 VERPLICHTINGEN WERELDOMROEP

Zendtijd

Programmavoorschrift

Het televisieprogramma van de

> Ten minste 50% Europese producties; 76, vierde lid,

Wereldomroep exclusief de zendtijd die wordt > Ten minste 10% onafhankelijke
besteed aan nieuws, sport, spel, reclame
en teletekst

Artikel

Mediawet

Europese producties;
> Ten hoogste 1/3 van de onafhankelijke
Europese producties mag ouder zijn
dan vijf jaar.

TABEL 7.3 VERPLICHTINGEN LANDELIJKE PUBLIEKE OMROEP

Zendtijd

Programmavoorschrift

Zendtijd van alle omroepverenigingen,

> Ten minste 50% Europese producties; 54, eerste en

de NOS RTV, de NPS en Educom gezamenlijk

> Ten minste 17,5% onafhankelijkeq

per televisieprogrammanet, exclusief

Artikel

tweede lid, Mediawet

Europese producties

de zendtijd die wordt besteed aan nieuws,
sport, spel, reclame en teletekst
Zendtijd van alle omroepverenigingen,
de NOS RTV, de NPS en Educom gezamenlijk
exclusief de zendtijd die wordt besteed aan
nieuws, sport, spel, reclame en teletekst

> Ten minste 25% onafhankelijke
Europese producties
> Ten hoogste 1/3 van de onafhan-

54, tweede lid,
Mediawet en 16a,
Mediabesluit

kelijke Europese producties mag
ouder zijn dan vijf jaar.

Zendtijd van alle omroepverenigingen,
de NOS RTV, de NPS en Educom gezamenlijk

> Ten minste 50% oorspronkelijk
Nederlands- of Friestalige

54a, eerste lid,
Mediawet

programmaonderdelen.

De muziekzenders TMF, MTV en The Box hebben moeite met het aanleveren van de gevraagde
gegevens. Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de wijze waarop de programmaonderdelen
moeten worden ingedeeld: dienen de afzonderlijke videoclips te worden ingedeeld of uit die
videoclips samengestelde programmaonderdelen. Van de overige algemene commerciële omroepen voldoet alleen Kindernet niet aan het percentage Europese producties. Wel wordt door deze
zender voldaan aan het percentage onafhankelijke Europese producties. Veronica heeft als
nieuwe zender niet voldaan aan dit percentage. De zenders UPC, Stichting Servicechannel,
Limburg Connect en ZeelandNet voldoen wel aan de vereiste quota. De te beoordelen commerciële bijzondere omroepen voldoen aan de vereiste quota. Van UPC Arrivo en UPC Moviehouse is
geen opgave ontvangen.
De omroepen die in 2002 niet hebben voldaan aan de vereiste quota hebben van het
Commissariaat een waarschuwing gekregen. In 2004 zullen de Beleidsregels programmaquota
op grond van de rapportages met de omroepen worden besproken. In het rapport
Programmaquota 2002 zijn alle gegevens terug te vinden.
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TABEL 7.4 PROGRAMMAQUOTA 2003

A.
Europese
productie

B.
Onafhankelijke
Europese productie

Nederland 1

92

42

99

83

Nederland 2

85

45

99

92

Nederland 3

89

33

71

71

SBS6

43

35

84

68

34

20

63

62

100

0

--

100

Net5
Veronica

C.
D.
Recente productie Oorspronkelijk Nederlands(% van kolom B)
of Friestalige productie

V8/Foxkids

38

35

66

44

Yorin

38

34

77

34

Kindernet

40

39

48

86

--

--

--

--

100

4

100

93

TMF
TMF Vlaanderen
The Box

65

--

--

--

UPC Avante

47

30

80

9

UPC Club

26

18

88

7

Stichting Servicechannel

92

92

91

17

Connect TV

93

93

93

37

100

12

100

100

Canal+ 1

28

21

78

--

Canal+ 2

29

23

92

--

--

--

--

--

22

22

67

--

UPC Arrivo

--

--

--

--

UPC Moviehouse

--

--

--

--

Filmtime

22

22

69

--

Livesex tv

50

49

100

--

Playboy tv

34

34

100

--

100

48

100

--

BVN

100

13

100

--

Stichting Regionale Omroep Groningen

100

--

100

100

Zeelandnet (Delta TV)

Canal+ 16 bij 9
Mr. Zap

Private Blue

Stichting Omrop Fryslan

100

10

100

97

Stichting Omroep Drenthe

100

100

100

100

Stichting RTV Oost

100

44

100

100

96

3

60

100

Stichting Regionale Omroep Flevoland

100

5

100

100

Stichting Regionale Omroep

100

--

100

100

Stichting Omroep Gelderland

Noord-Holland
Regionale Omroep Stichting Utrecht

100

--

100

100

Stichting Regionale Omroep

100

24

99

100

Rotterdam-Rijnmond
Stichting Regionale Omroep West

100

--

100

100

Stichting Omroep Zeeland

100

11

100

100

Stichting Regionale Omroep Brabant

100

34

100

97

Stichting Omroep Limburg

100

--
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TABEL 7.5 VERPLICHTINGEN ALGEMENE COMMERCIËLE OMROEP

Zendtijd

Programmavoorschrift

Artikel

Het televisieprogramma van een commerciële > Ten minste 50% Europese producties; 71n, eerste tot en met
omroepinstelling exclusief de zendtijd die
wordt besteed aan nieuws, sport, spel,
reclameboodschappen, telewinkelboodschappen en stilstaande beelden

> Ten minste 10% onafhankelijke

derde lid, Mediawet

Europese producties;
> Ten hoogste 1/3 van de onafhankelijke
Europese producties mag ouder zijn
dan vijf jaar.

Het televisieprogramma van een commerciële > Ten minste 40% oorspronkelijk

71o, eerste lid,

omroepinstelling

Mediawet

Nederlands- of Friestalige
programmaonderdelen.

TABEL 7.6 VERPLICHTINGEN BIJZONDERE COMMERCIËLE OMROEP

Zendtijd

Programmavoorschrift

Artikel

Het televisieprogramma van een commerciële > Ten minste 50% Europese producties; 71n, eerste tot en met
omroepinstelling exclusief de zendtijd die
wordt besteed aan nieuws, sport, spel,
reclameboodschappen, telewinkelboodschappen en stilstaande beelden

> Ten minste 10% onafhankelijke

derde lid, Mediawet

Europese producties;
> Ten hoogste 1/3 van de onafhankelijke
Europese producties mag ouder zijn
dan vijf jaar.

7.3 Bescherming minderjarigen / NICAM
Nadat het Commissariaat in 2002 een oordeel heeft gegeven over het functioneren van het
NICAM heeft het contact met het NICAM zich in 2003 geconcentreerd op het beoordelen van de
afhandeling van klachten door het NICAM, het overleggen over hoe om te gaan met omroepen
die zich (vrijwel) uitsluitend richten op het buitenland, alsmede de actualisering van de reglementen van het NICAM. Het Commissariaat had in zijn oordeel in 2002 aangekondigd dat er in
de loop van 2003 actief zou worden toegezien op omroepinstellingen die zich niet hebben aangesloten bij het NICAM. Inmiddels bleken alle grote omroepen zich te hebben aangesloten en
bleven een aantal kleinere omroepen, vaak kabelkranten, over die niet zijn aangesloten bij het
NICAM. Gelet op de aard van de programmering van deze zenders heeft het Commissariaat het
niet nodig geacht steekproefsgewijs deze omroepen te controleren. Nadruk is komen te liggen
op het maken van afspraken met het NICAM over de omroepen die zich uitsluitend op het buitenland richten. Dit heeft geleid tot de afspraak dat deze omroepen zich wel dienen te houden
aan de uitzendtijdstippen (indien het algemene omroepen betreft) en dat zij ook de leeftijdspictogrammen dienen te tonen, maar dat zij mogen afzien van het tonen van de inhoudspictogrammen omdat deze pictogrammen in andere landen onbekend zijn.
In het najaar van 2003 kwam veel kritiek los op de werkwijze van het NICAM. Er zou te vaak
onzorgvuldig of onjuist worden gecodeerd waardoor programmaonderdelen een verkeerde
leeftijdsaanduiding kregen. Discussie in de Kamer leidde ertoe dat het Commissariaat een
zwaardere rol krijgt bij het volgen van de zelfregulering. Het Commissariaat zal overigens niet
zelf programma’s gaan coderen.
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7.4 Monitor Mediaconcentraties 2003
Op verzoek van het kabinet heeft het Commissariaat in 2002 voor de eerste maal de Monitor
Mediaconcentraties uitgebracht. Voorjaar 2003 verscheen de tweede Monitor.
Monitor structureel
In april 2003 sprak de toenmalige staatssecretaris van OCW zijn waardering uit voor het werk
van het Commissariaat. De staatssecretaris onderstreepte het politieke en maatschappelijke
belang van het monitoren van ontwikkelingen in de mediasector. Mede daarom liet hij weten
dat het als tweejarig project gestarte werk als structurele taak aan het Commissariaat wordt
opgedragen. Het Commissariaat is meer nog dan bij de start van het project doordrongen
geraakt van het nut van de Monitor. Het was dan ook verheugend dat het project tot structurele
taak werd benoemd. Naar het oordeel van het Commissariaat zou er echter nog een stap verder
gegaan kunnen worden door het monitoren van mediaconcentraties als opdracht in de wet te
verankeren.
Opening website
Op donderdag 30 oktober nam staatssecretaris Medy van der Laan officieel de website
www.mediamonitor.nl in gebruik. In haar openingsspeech onderschreef zij de conclusies uit het
tweede rapport: het belang van een veelzijdig aanbod en het voorkomen van een te gering
aantal marktspelers. De opening van de website werd gevolgd door een debat, ingeleid door Jan
Wieten, wetenschappelijk onderzoeker aan de UvA, waarin de maatschappelijke functie van
media, regionale nieuwsvoorziening, de rol van internet en pluriformiteit aan bod kwamen. De
website kan nuttig zijn voor toekomstige gedachtewisselingen over deze onderwerpen.
De website van de Monitor was op het moment van de opening al enige tijd officieus online. De
site bestaat naast de eigen site van het Commissariaat en biedt onder meer gegevens over mediaconcentratie op aanbieder en titel niveau. De bijbehorende tabellen en diagrammen zijn
ondergebracht in de zogehete concentratiematrix. Hierin zijn ook factsheets te vinden met informatie over de belangrijkste in Nederland actieve mediabedrijven. De site wordt in principe
maandelijks geactualiseerd. In de loop van 2004 vind een evaluatie plaats, die mogelijk leidt tot
aanpassing en uitbreiding.
Monitor 2003
De afgelopen jaren was het gebruik om in de eerste pagina’s van het jaarverslag informatie uit
de Monitor te presenteren over het radio- en televisie-aanbod en de pluriformiteit in dat
aanbod. Die informatie ontbreekt dit jaar, omdat de derde Monitor pas in september 2004 zal
worden uitgebracht.
Er is voor gekozen de publicatie te verschuiven naar een verderop in het jaar gelegen tijdstip,
omdat veel cijfermatige gegevens zoals de kranten- en tijdschriftoplagen van HOI-Online en
mediabestedingen van BBC de Media en Reclamebank vanaf mei beschikbaar zijn. Daarnaast
kunnen in de nieuwe opzet de meest actuele gegevens uit jaarverslagen van bedrijven worden
meegenomen. Het rapport zal naast de hoofdstukken over pers, televisie en radio een aantal
externe onderzoeken bevatten, te weten een onderzoek naar de producenten- en facilitaire
markt, uitgevoerd door TNO en een vergelijking van het media-aanbod en mediaconcentratiepeil in een tiental Europese landen van de hand van David Ward, ex-medewerker van het
European Institute for the Media.
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BIJLAGE: TOESTEMMINGEN EX ARTIKEL 82C MEDIAWET

Aanvrager

Evenement

Periode

Radio Simone b.v.

Ter Apeler Carnaval

20/2 t/m 7/3/03

Communique Creatieve Communicatie

Carnavalsfeest

21/2/03 t/m 7/03/03

Stichting Radio Stad Montfoort

Truckrun 2003

20 september 2003

MGV Event Service B.V.

Heineken Roeivierkamp 2003

14 t/m 16 maart 2003

Stichting Radio Continu

150-jarig bestaan twee dorpen

7/6 t/m 21/6/2003

Little Fish

Pinkpop 2003

7 t/m 10 juni 2003

Little Fish

Lowlands 2003

28 augustus t/m 1 september 2003

MGV Event Service B.V.

Geluid bij Lasershow

28 maart 2003

Stichting Time Traveller

Concert van band "Time Traveller"

29 april 2003

Stichting Airplay media groep

Bevrijdingsfestival

4 en 5 mei 2003

Stichting Airplay media groep

Koninginnedag en Bevrijdingsfestival

28 april t/m 1 mei 2003

Stichting Haagse Media

Haagse KoninginneNach

29 en 30 april 2003

Network for Culture, Education,

Grenzeloos Geluid 2003

20 t/m 26 juni 2003

Introductieweek eerstejaars 2003

18 t/m 21 augustus 2003

de heer G. Derks

Volksfeesten Luttenberg

30 en 31 juli 2003

Backx Geluid Oosterhout

Wielerwedstrijd De Draai van de Kaai 2003

29 juli 2003

Backx Geluid Oosterhout

Nederlands Kampioenschap Wielrennen 2003 26 t/m 29 juni 2003

Television and Radio (Netcetera)
Katholieke Studenten Vereniging
Sanctus Virgilius

Backx Geluid Oosterhout

Wielerwedstrijd De Acht van Chaam 2003

29 juli 2003

Stichting Haarlem Jamborette

Haarlem Jamborette

25 juli t/m 6 augustus 2003

Stichting Airplay media groep

Folksfestival

31 mei t/m 2 juni 2003

CAIW Media b.v.

Radio Westland Event

20 en 21 juni 2003

Stichting Airplay media groep

Stad als theater

14 t/m 23 juni 2003

Ordina Holding B.V.

Ordina Open Tennistoernooi 2003

16 t/m 22 juni 2003

Joffi Advies & Productie B.V.

Drive In bioscoop Mini Cooper

27 augustus 2003

Stichting Cold Ice

Netgamez 2003B Multiplayer Gaming Event

1 t/m 6 oktober 2003

Communique Creatieve Communicatie

Roosendaalse Kermis 2003

23 augustus t/m 13 september 2003

Sanrobi v.o.f.

Bloemencorso

4 t/m 7 september 2003

de heer F. Otten

Truckersdag 2003

6 september 2003

Stichting Lokale Omroep

Golden Tulip Rally

26 t/m 28 september 2003

Gemeente Twenterand
De heer C.H. Vloon

Driedaags feest in Valthe

1 t/m 7 september 2003

de heer F. Otten

Nazomerfeest 2003 Hoogenweg

11 t/m 13 september 2003

Stichting Omroep Maasland

Drive in bioscoop Filmliga Oss

3 oktober 2003

Little Fish

Evenement Mirakel van de Schoonheid

25 en 26 oktober 2003

Stichting Time Traveller

Drive in bioscoop Zomeropera

24 t/m 28 september 2003

Yorin FM

Drive in movie

15 november 2003

de heer F. Otten

Klepperfeesten en Hardenberg Swingt

18 oktober, 15 en 25 november,
13 december 2003

NMC Media B.V.

Drive-In Bios

de heer F. Otten

Lustrum Het Podium in Hardenberg

22 november 2003
21,22,29 november en
11,13,26 december 2003

Circuit van Drenthe Evenementen B.V.

22 auto- en motorevenementen

dagen in de periode van
7maart t/m 3 oktober 2003

Sociëteit Non Plus Extra

25 jarig jubileum vereniging Non Plus Extra

10 september 2004

Uit het overzicht blijkt dat de bedrijven Little Fish en Backx en de heer F. Otten evenals in voorgaande jaren het inzetten van evenementenzenders tot
onderdeel van hun bedrijfsmatige activiteiten hebben gemaakt. Zij faciliteerden meerdere evenementen met ondersteuning via een tijdelijke zender.
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algemene
zaken
hoofdstuk 8

8.1 Het College
Het College van Commissarissen van het Commissariaat voor de Media was in 2003 als volgt
samengesteld:
prof. dr. Jan van Cuilenburg, Voorzitter
Portefeuille: algemene bestuurlijke beleidszaken, personeelszaken, interne organisatie, zendtijden kabelzaken.
mr. Inge Brakman, Commissaris
Portefeuille: financieel toezicht, inclusief het toezicht op de nevenactiviteiten en de neventaken
van de publieke omroep, de Monitor Mediaconcentraties en programmatoezicht.
Drs. Lennart van der Meulen, Commissaris (tot 1 december 2003)
Portefeuille: het toezicht op het gebruik van zendtijd (programmavoorschriften, quotabepalingen, geweld op televisie), communicatie, juridische zaken en internationale zaken.
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Afscheid Lennart van der Meulen.
Per 1 december 2003 heeft Lennart van der Meulen het Commissariaat verlaten om bij de
Publieke Omroep de functie te aanvaarden van netcoördinator Nederland 3. Van der Meulen
heeft vanaf 1 oktober 1997 de functie van Commissaris bij het Commissariaat vervuld. Ter gelegenheid van zijn afscheid is een selectie uit de columns die hij in de periode van mei 1998 tot
oktober 2003 voor verschillende vakbladen schreef gebundeld in het boek "De vinger op de zere
plek".
Herbenoeming Inge Brakman
Voorzitter en leden van het Commissariaat worden op grond van de Mediawet benoemd voor
een periode van vijf jaar, na afloop waarvan éénmaal herbenoeming voor eenzelfde periode
mogelijk is. De (her)benoeming geschiedt op voordracht van de Minister van OCW bij Koninklijk
Besluit. De benoemingstermijn van Inge Brakman eindigt per 1 april 2004. De herbenoeming
waarom zij verzocht werd een feit met het verschijnen van het desbetreffende Koninklijk Besluit
van 15 januari 2004.

8.2 De medewerkers
Tijdens de parlementaire behandeling van de Mediawet waarbij het Commissariaat in het leven
is geroepen, werd gesteld dat de ambtelijke ondersteuning van de bestuurders zou plaats vinden
door ‘enkele tientallen medewerkers’. De omvang van het medewerkersbestand is in de loop der
jaren toegegroeid naar ongeveer vijftig personen. Dit aantal is al geruime tijd vrij stabiel.
COLLEGE

BUREAU BELEID
EN PROJECTEN

FINANCIEEL
TOEZICHT

JURIDISCHE
ZAKEN

BEDRIJFSBUREAU

PROGRAMMA
TOEZICHT

ZENDTIJD- EN
KABELZAKEN

Op 31 december 2003 waren bij het Commissariaat 55 medewerkers in dienst. Naar geslacht
onderverdeeld betreft het 28 vrouwen en 27 mannen.
Het verloop onder het personeel bracht met zich mee dat vier medewerkers het Commissariaat
verlieten en zes nieuwe krachten werden verwelkomd.
De in het organigram weergegeven afdelingen hebben de volgende taken en samenstelling.
lllll
Onder leiding van mr. Dirk Oudenaarden verzorgen de vijf medewerkers van de afdeling
Zendtijd- en Kabelzaken de zendtijdtoewijzing aan lokale en regionale omroepen, de
toestemmingverlening aan commerciële omroepen en gebruikers van evenementenzenders. Daarnaast behoort het tot de taken van de afdeling om toe te zien op de naleving
van de must carry verplichting voor kabelexploitanten en geschillen te behandelen over
toegang tot het wettelijk minimumpakket tussen programmaraden, programma-aanbieders en kabelexploitanten.
lllll
De vier medewerkers van de afdeling Financieel Toezicht houden zich onder leiding van
mr. drs. Peter Leeuwendal bezig met het toezicht op de financiën van de publieke
omroep en met de toetsing van nevenactiviteiten, neventaken en de verenigingsactiviteiten van de landelijke omroepverenigingen.
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lllll

lllll

lllll

lllll

De afdeling Programmatoezicht is de grootste binnen het Commissariaat. Met twaalf
medewerkers worden onder leiding van Anja Blink de programma’s van publieke en commerciële omroepen gemonitord. De aandacht gaat daarbij ondermeer uit naar reclameen sponsorovertredingen. Voorts voert de afdeling thematisch gericht onderzoek uit.
De bevindingen van de afdeling Programmatoezicht die tot procedures leiden worden
afgehandeld door de afdeling Juridische Zaken. Deze afdeling telt vijf medewerkers en
staat onder leiding van mr. Ingmar de Kieviet. De afdeling draagt verder zorg voor juridische ondersteuning in brede zin.
De afdeling Beleid en Projecten heeft ondermeer tot taak de algemene beleidsadvisering,
de coördinatie van afdelingsoverstijgende projecten en het onderhouden van de internationale contacten. Hiervoor heeft het Commissariaat de beschikking over vier beleidsmedewerkers / projectleiders. Een van hen, Jan Vosselman Bosch, combineert deze functie
met die van secretaris voor het College. Voorts zijn in de afdeling de P&O adviseur en de
twee medewerkers van de Monitor Mediaconcentraties ondergebracht. Ook het bureau
Communicatie met Communicatiemanager Bart Bijvank en twee andere medewerkers
maakt van de afdeling deel uit.
Het Bedrijfsbureau bestaat uit elf medewerkers en staat onder leiding van Mariska
Mones. Het secretariaat, post archief en documentatie, de administrateur, de applicatiebeheerder en de huismeester maken deel uit van het Bedrijfsbureau.

In de loop van de 2004 zal het Commissariaat een Sociaal Jaarverslag uitbrengen waarin uitgebreider op de personele aangelegenheden zal worden ingegaan.

8.3 Externe adviseurs
In 2003 heeft accountantsbureau Mazars, Paardekooper en Hofmann te Rotterdam het
Commissariaat opnieuw bijgestaan. Voor procesvertegenwoordiging en juridische advisering
werd opnieuw mr. G.H.L. Weesing van het Amsterdamse advocatenkantoor Weesing c.s. ingeschakeld.
Voor zover het de behandeling betreft van bezwaarschriften tegen opgelegde sancties wegens
overtreding van de reclame- en sponsorregels schakelt het Commissariaat de Adviescommissie
bezwaarschriften in. De commissie staat onder voorzitterschap van mr. P. Boukema en bestaat
verder uit mr. A. Herstel en mevrouw mr. G.J. Heevel. Het secretariaat berustte ook in 2003 bij mr.
M. Dellebeke. De vacature die prof. mr. J.J.C. Kabel bij zijn aftreden per 1 september 2003 achter
liet kon in 2003 worden vervuld toen dr. W. Hins bereid was in de commissie plaats te nemen.
Met droefheid nam het Commissariaat kennis van het overlijden van de oud voorzitter en een lid
van de adviescommissie. In mei 2003 overleed mr. P. van Dijke die gedurende twaalf jaar de commissie voorzat. In december moest afscheid worden genomen van de heer T. Nieuwenhuijsen die
dertien jaar lid was geweest van de adviescommissie.

8.4 Overleg
Het Commissariaat overlegde in het verslagjaar met staatssecretaris Van Leeuwen en met zijn
opvolgster staatssecretaris Van der Laan. Daarnaast werd overlegd met de ambtelijke staf van
het ministerie van OCW. Voorts ontmoette het Commissariaat tal van organisaties uit het veld,
waaronder belangenorganisaties als Vestra, ROOS en OLON, evenals met het Agentschap
Telecom, het Nicam, de directie van de Wereldomroep en de Raad van Bestuur van de Publieke
Omroep.
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8.5 Internationale activiteiten
EPRA
Het in 1995 opgerichte European Platform of Regulatory Authorities biedt de Europese toezichthouders op de omroep de gelegenheid tot het voeren van overleg en het uitwisselen van informatie. Bij grensoverschrijdende kwesties, bijvoorbeeld over jurisdictie, hebben zij contact en
houden zij elkaar op de hoogte van belangrijke nationale ontwikkelingen binnen de omroep. De
EPRA-site (www.epra.org) bevat actueel nieuws over de regulering van de omroep in Europa en
een database waarin opgezocht kan worden in welk land een omroep een vergunning heeft.
Twee keer per jaar, organiseert de EPRA een tweedaagse vergadering. Alle EPRA-leden en vertegenwoordigers van de Raad van Europa en de Europese Commissie (als waarnemer) wonen
deze bijeenkomsten bij. Aan het einde van 2003 telde het ledenbestand van de EPRA 48 toezichthouders uit 38 landen.
Napels
De eerste vergadering van 2003 hield de EPRA op 8 en 9 mei in Napels op uitnodiging van de
Italiaanse toezichthouder AGCOM. Namens het Commissariaat waren Inge Brakman, Lennart van
der Meulen en Marcel Betzel aanwezig. De Italiaanse AGCOM was de eerste toezichthouder in
Europa waarin omroep en telecom zijn samengevoegd. Het was dan ook niet verwonderlijk dat
het onderwerp "convergentie en toezicht" prominent op de agenda stond. In de discussies werd
de vraag opgeworpen of bij een convergentie toezichthouder de vraagstukken in het kader van
de markt niet die van cultuur overvleugelen. Ook werd de bezorgdheid uitgesproken dat convergentie-toezichthouders zo groot en belangrijk worden, dat het voor de politiek heel verleidelijk
wordt om zich met het toezicht te bemoeien. In het kader van de onafhankelijkheid ten opzichte
van markt en staat werd gewezen op het belang van een gemengde financiering (door overheid
en markt) van de toezichthouder.
Een ander discussieonderwerp was "zelfregulering en bescherming van minderjarigen". Het
EPRA-secretariaat presenteerde een document, waarin vier verschillende gradaties van regulering worden onderscheiden: zelfregulering, zelf-monitoring, co-regulering en traditioneel regulering/overheidstoezicht. Naast de Nederlandse KijkWijzer werden ook het Franse en Duitse
systeem voor het voetlicht gebracht.
Lennart van der Meulen en Marcel Betzel zaten de werkgroep "Programme performance of PSB
and its mission in the digital era" voor. Ten behoeve van deze werkgroep heeft het
Commissariaat de antwoorden van ongeveer 25 EPRA-landen op een questionnaire verwerkt in
een artikel dat ook op de website van het Commissariaat te vinden is. Uit de studie komt naar
voren dat de in wet of contracten vastgelegde taakopdrachten (remits) van de publieke omroepen op onderdelen dezelfde kenmerken hebben maar op andere onderdelen weer sterk verschillen. Ook in de programmavoorschriften doen zich opmerkelijke verschillen voor. Alleen
Nederland kent een maximum voor verstrooiing. Uit de discussie bleek dat maar weinig landen
veel belang hechten aan gedetailleerde programmavoorschriften. Voorschriften die betrekking
hebben op de kwaliteit van de programma’s verdienen de voorkeur boven louter kwantitatieve
parameters.
In de werkgroep "Sport en reclame" presenteerden deelnemers uit 5 landen, onderwie Inge
Brakman namens het Commissariaat, videovoorbeelden van reclame gedurende sportuitzendingen. Ook hieruit bleken de nodige verschillen in benadering. In Spanje en Italië waar de commerciële belangen het grootst zijn, is het meest toegestaan op het gebied van reclame tijdens
sportevenementen, terwijl landen als Zweden en Nederland een restrictiever beleid voeren.
Aan het einde van de EPRA-vergadering werd de Ier Michael O’Keeffe benoemd tot opvolger
van EPRA-voorzitter Greger Lindberg. Lennart van der Meulen werd verkozen tot vice-voorzitter.
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Nicosia
De tweede bijeenkomst van 2002 vond plaats in Nicosia op 24 en 25 oktober op uitnodiging van
de Cyprus Radio-Television Authority. Namens het Commissariaat hebben Lennart van der
Meulen en Marcel Betzel de vergaderingen bijgewoond.
De plenaire sessie van de vergadering was gewijd aan de situatie in de nieuwe lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de overgangslanden (countries in transition). De meeste landen bleken op
koers en hebben de meeste bepalingen van de Richtlijn al omgezet in hun nationale wetgeving.
Uit de inventarisatie kwam naar voren dat per land de regelgeving voor de Europese quota
nogal verschilt. De vertegenwoordiger van de Media Divisie van de Raad van Europa, besprak in
zijn bijdrage kort de stand van zaken in de nieuwe en kandidaat-lidstaten. Hij noemde het grote
aantal omroepen dat zonder licentie opereert en het volstrekt ontoereikende budget van de
toezichthouders in veel landen zorgwekkend, vooral met het oog op de noodzakelijke onafhankelijkheid.
In een werkgroep onder voorzitterschap van Lennart van der Meulen vertoonden Duitsland,
Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk videovoorbeelden. Centraal stond de vraag hoe om te
gaan met sms-diensten en andere diensten die aanvullende inkomsten voor omroepen genereren. Duitsland vertoonde het voorbeeld van NEUN LIVE, inmiddels hét quiz-station van
Duitsland, en zeer winstgevend. Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen lieten fragmenten van
interactieve programma’s zien die zich op het grensvlak van spelletjes en gokken bevinden.
Conclusie van de discussie was dat redactionele onafhankelijkheid en bescherming van minderjarigen en consumenten leidende principes moeten zijn bij het opstellen van regels voor dergelijke
nieuwe diensten.
In een andere werkgroep demonstreerden België, Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken aan de
hand van videofragmenten waar de grenzen van toelaatbaar product placement e.d. liggen.
Veel landen bleken moeite te hebben met het toepassen in de praktijk van het misleidingcriterium.
Een andere vraag was in hoeverre reclame-uitingen in buitenlandse series en films toegestaan
zijn. In Nederland gaat een omroep voor het vertonen van zulke uitingen in beginsel vrijuit als het
programma in het buitenland is gekocht en voor het buitenlandse publiek is uitgezonden en bij
de uitzending in Nederland ongewijzigd wordt uitgezonden. Er zijn maar weinig landen die een
vergelijkbare benadering kennen. De redenering van de toezichthouders in de andere landen
luidt dat de omroepen er ook voor hadden kunnen kiezen het programma niet uit te zenden.
Contact Comité
Het Commissariaat heeft ook zitting in het Contact Comité dat is opgericht bij de laatste wijziging (van 30 juni 1997) van de Europese Richtlijn Televisie zonder Grenzen. Het Comité, dat
wordt voorgezeten door de Europese Commissie, vergadert drie à vier maal per jaar in Brussel.
Elke lidstaat vaardigt vertegenwoordigers af van het ministerie dat verantwoordelijk is voor de
mediawetgeving in de betreffende lidstaat. Enkele landen, waaronder Nederland, Italië en
Zweden, sturen ook een vertegenwoordiger van de toezichthouder op de omroep. Voor het
Commissariaat hebben Marcel Betzel en Louise Doorman in 2003 de vergaderingen bijgewoond.
In het comité wordt gesproken over de implementatie van de televisierichtlijn en komen allerlei
interpretatie- en uitvoeringskwesties aan bod.
Tijdens de 17e vergadering van het Contact Comité op 30 januari lichtte de Europese Commissie
het werkprogramma voor de herziening van de Televisierichtlijn toe. In het jaar 2003 is veel tijd
ingeruimd voor een brede publieke consultatie van alle betrokken partijen. In december 2003
heeft de Europese Commissie een Mededeling gepubliceerd naar aanleiding van de consultaties,
waarin de verdere procedure voor de herziening van de Richtlijn wordt toegelicht.
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In de 18e vergadering op 3 juni 2003 deed de Commissie uitgebreid verslag van de hoorzittingen
die van 2 tot en met 4 april zijn gehouden in het kader van de herziening van de Richtlijn en
waaraan ook het Commissariaat heeft deelgenomen. Tijdens deze hoorzittingen stonden
reclame, sponsoring en nieuwe reclametechnieken op de agenda. De overheersende opinie was
dat de Richtlijn een flexibel en adequaat regelgevend kader voor de lidstaten is en bijdraagt aan
het vrije verkeer van omroepdiensten binnen de EU. Wel braken veel Europese commerciële
omroepen een lans voor meer ruimte op het gebied van reclame en sponsoring. Ook een aantal
toezichthouders pleitte voor minder gedetailleerde voorschriften in de Richtlijn betreffende
reclamemaxima. De publieke omroepen en consumentenorganisaties stonden juist erg gereserveerd tegenover een verlichting van het regime.
Op het gebied van nieuwe reclametechnieken liepen de meningen nogal uiteen. De Commissie
zag zich gesteund door de meerderheid van de partijen in zijn visie dat split-screen en virtuele
reclame niet per definitie in strijd zijn met de Richtlijn, onder het voorbehoud van ondermeer
een duidelijke scheiding tussen het programma en de reclame, waarborging van de integriteit
van het programma en bescherming van de belangen van rechtenhouders. Aan het slot van de
vergadering verzorgde het Commissariaat een presentatie over "titelsponsoring", waarin nader
werd ingegaan op het gebruik van (merk)namen in programmatitels en zendernamen. De
Europese Commissie liet weten dat voor het vaststellen van sluikreclame de begrippen oogmerk
en misleiding van belang zijn, maar dat elke lidstaat ruimte heeft om deze criteria op zijn eigen
wijze nader in te vullen. Ook werd erop gewezen dat op grond van artikel 3 Richtlijn het lidstaten vrijstaat om strengere of gedetailleerdere regels vast te stellen.
In de 19e vergadering van het Contact Comité op 21 oktober 2003 deed de Commissie uitgebreid
verslag van de hoorzittingen die in het kader van herziening Europese Richtlijn op 23 juni waren
gehouden. Deze tweede ronde van hoorzittingen had betrekking op de Europese stimuleringsmaatregelen (quota), bescherming minderjarigen en toepassing van de Richtlijn Televisie zonder
Grenzen. Volgens de Europese Commissie waren de reacties vanuit Europa overwegend positief
over de maatregelen om de Europese audiovisuele sector te stimuleren.
Wat betreft de bescherming van minderjarigen vonden sommige deelnemers de op basis van
zelfregulering overeengekomen codes niet toereikend. Om de toepassing van de Richtlijn te vergemakkelijken bleken veel lidstaten voorstander van een apart Contact Comité van toezichthouders.
Europees Televisie en Film Forum
Van 25 tot en met 27 oktober 2003 hebben Inge Brakman en Lennart van der Meulen in Berlijn
het jaarlijkse door het Europees Media Instituut georganiseerde Europees Televisie en Film
Forum bezocht. Het thema van de 15e bijeenkomst luidde: "Youth and Television: Challenges,
Risks and Opportunities" Ongeveer 300 deelnemers uit diverse sectoren van de Europese audiovisuele industrie spraken over onderwerpen als distributie, productie, omroep en mediabeleid.
Hierbij is aandacht besteed aan succesvolle formats, stimuleringsprogramma’s voor jongeren om
te participeren in tv en film en de laatste trends.
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8.6 Toespraken, workshops en overige activiteiten
lllll

lllll

lllll

lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lllll

lllll

lllll
lllll

"Concurrentie in de omroep, waartoe en voor wie?", Jan van Cuilenburg, Symposium Van
omroepmonopolie naar -concurrentie, en verder?, Beroepsvereniging voor communicatiewetenschappers VSOM, Amsterdam School of Communication Research en Tijdschrift
i&i, 16 januari 2003 te Amsterdam
"Concurrentieraakvlakken van nevenactiviteiten en neventaken van de publieke
omroep", Inge Brakman, Symposium Van omroepmonopolie naar -concurrentie, en
verder?, Beroepsvereniging voor communicatiewetenschappers VSOM, Amsterdam
School of Communication Research en Tijdschrift i&i, 16 januari 2003 te Amsterdam
"Mediawet en journalistieke praktijk", Marcel Betzel, gastcollege voor postdoctorale
opleiding Radio- en Televisiejournalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen, 24 februari
2003 te Groningen
"Programme performance of public service broadcasting and its mission in the digital
age", Marcel Betzel, presentatie voor EPRA-workshop, 8 mei 2003 te Napels
"Sport, Advertising, Television", Inge Brakman, presentatie voor EPRA-workshop, 8 mei
2003 te Napels
Broadcastcongres over themazenders, 2 oktober 2003, voorzitter Inge Brakman
"New advertising techniques and new forms of programme funding", Lennart van der
Meulen, voorzitter EPRA-workshop, 23 oktober te Nicosia
Presentatie website Monitor Mediaconcentraties, 30 oktober Den Haag, Inge Brakman
Bijdrage aan bijeenkomst Broadcast club, Inge Brakman, 30 oktober 2003 te Bussum
"Media between Commerce and Culture", Conference Media Management and
Transformation Centre International Business School Jönköping University,17-18 oktober
2003 te Jönköping (Zweden)
Bijeenkomst Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren over toekomst voor de
media, 28 november, presentatie door Inge Brakman.
Ontvangst buitenlandse delegaties
Swedish Broadcasting Commission (SBC), 6-7 maart 2003
KOBACO, Korea Broadcasting Advertising Corp, 29 oktober 2003
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Financieel Toezicht
Drs. Harold van den Berg
Drs. Bas Windt
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Beleid & Projecten
Drs. Wanda Bade
Mr. Marcel Betzel
Bart Bijvank
Fred van der Gon Netscher
Drs. Quint Kik
Carla Hartog
Drs. Joan Terpstra
Dr. Maurice Vergeer
Jan Vosselman Bosch
Drs. Lonneke van der Zee
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Zendtijd en kabelzaken
Zeljka Aleksic
Bert Kipp
Mr. Dirk Oudenaarden
Hans Ottenhoff
Ronald van der Schagt
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Bedrijfsbureau
Carina van Beek
Alice Boegem
Miriam La Cruz - de Jesus
Pien Dikken
Dominique le Fever
Gabriëlle Kollaard
Karel van Kooten
Mariska van Lingen
Mariska Mones
Elisabeth Pijper
Erwin Voorhaar
Peter van Voorthuyzen
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Juridische Zaken
Mr. Inge Borninkhof
Mr. Henrieke Dekkers
Mr. Louise Doorman
Mr. Ingmar de Kieviet
Iris van Schaik
Mr. Remke Westerhof
programmatoezicht
Anja Blink
Matthijs Bremer
Drs. Ivo Chamuleau
Siebrand van Hengel
Drs. Joyce van Heijningen
Irene Hoogman
Rolf de Jong
Jan van de Meent
Jolanda Treffers
Merel Vallo
Drs. Jaap Visser
Pam Werdler
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hoofdstuk 9
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accountantsverklaring
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verantwoording apparaatskosten 2003

BALANS PER 31 DECEMBER

Actief

2003

2002

€

€

Gebouwen

5.035.216

5.108.440

Installaties

481.244

523.143

Overige materiële vaste activa

660.610

747.868

Vaste activa
Materiële vaste activa

6.177.070

6.379.451

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

493.200

Overige vorderingen

256.761

19.009

24.641

32.910

Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal

Passief

233.660

774.602

285.579

723.624

930.344

7.675.296

7.595.374

2003

2002

€
Eigen vermogen

€
3.385.306

3.385.368

Bestemde reserve
afschrijving nieuwbouw

2.141.274

2.197.997

Voorzieningen

1.260.577

1.341.727

Kortlopende schulden
Overige schulden

757.916

428.958

Vooruitontvangen bedragen

74.231

201.034

Overlopende passiva

55.992

Totaal

40.290
888.139

670.282

7.675.296

7.595.374
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Toelichting algemeen
Grondslagen van waardering en bepaling exploitatieresultaat
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij in het hierna volgende anders
is vermeld.
Materiële vaste activa
De activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs onder aftrek van daarop gebaseerde afschrijvingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden gesteld op
een vast percentage van de verkrijgingsprijs.
Debiteuren
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen voor mogelijk oninbare vorderingen.
Bijdrage ministerie van OCenW
Als bijdrage wordt verantwoord de door het Ministerie van OCW goedgekeurde begroting van de
apparaatskosten van het Commissariaat voor de Media over het betreffende boekjaar, alsmede overige
bijdragen van het Ministerie van OCW.
Diverse baten
Onder de diverse baten worden verantwoord de aan het boekjaar toe te rekenen gelden inzake uitgevoerd toezicht op commerciële omroepen, de aan het boekjaar toe te rekenen rente en overige (incidentele) opbrengsten.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Gebouwen
Het boekwaardeverloop is als volgt:

Nieuwbouw
€

Boekwaarde 1 januari

Installaties

Overige
materiële activa
€
€

Totaal
€

5.108.440

523.143

747.868

-

-

216.068

216.068

-73.224

-41.899

-303.326

-418.449

Boekwaarde 31 december

5.035.216

481.244

660.610

6.177.070

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december

5.197.718

575.517

2.035.193

7.808.428

162.502

94.273

1.374.583

1.631.358

5.035.216

481.244

660.610

6.177.070

Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

Cumulatieve afschrijving 31 december

6.379.451

De bijdrage van OCW van € 2.268.901 uit 2001 voor de nieuwbouw is aan de creditzijde van de balans
opgenomen als Bestemde reserve afschrijving nieuwbouw. Deze reserve valt in hetzelfde tempo vrij als
de nieuwbouw wordt afgeschreven.
De hieruit resulterende bate wordt in de exploitatierekening gesaldeerd met de afschrijving op de
nieuwbouw.
De afschrijvingstermijnen bedragen voor de gebouwen 40 jaar en voor de installaties tussen de 10 en
30 jaar. De overige materiële vaste activa worden afgeschreven in 2 tot 5 jaar.
Vorderingen
Debiteuren

Te vorderen

2003

2002

544.798

244.097

Af: Afboeking failliete debiteuren ultimo 2003

41.161

-

Voorziening voor oninbare vorderingen

10.437

10.437

493.200

233.660

2003
€

2002
€

208.815

-

Overige vorderingen

OCW
WAO premie voorgaande jaren
Intrest
Netto loon
Diversen

35.929

-

4.909

9.013

648

3.260

6.460

6.736

256.761

19.009
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overlopende activa
2003

2002

11.876

12.202

Kinderdagverblijf

3.990

8.124

Onderhoud software

2.856

6.877

OV-jaarkaart

3.100

-

Diversen

2.819

5.707

24.641

32.910

Invaliditeitspensioen

Liquide middelen

Rekening-courant ING Bank

2003

2002

720.755

891.846

Rekening-courant ING Bank inzake nieuwbouw
Kassen

-

37.701

2.869

797

723.624

930.344

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Commissariaat.
Eigen vermogen
Het exploitatietekort 2003 ad € 62 is onttrokken aan het eigen vermogen.
Bestemde reserve afschrijving nieuwbouw
Deze reserve is gevormd uit de éénmalige bijdrage van € 2.268.901 die door het Ministerie van OCW is
verstrekt ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw.

Van de reserve zal jaarlijks 2,5% vrijvallen ten gunste van de post afschrijving gebouwen in de
exploitatierekening. Dit percentage is gelijk aan het afschrijvingspercentage van de nieuwbouw.
Het verloop is als volgt:
€
Stand 1 januari 2003

2.197.997

Af: Vrijval 2003

-56.723

Stand 31 december 2003

2.141.274

Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

Voorziening wachtgeld

2003

2002

€

€

766.133

819.795

421.661

482.856

72.783

39.076

1.260.577

1.341.727

Voorziening Rijkswachtgeldregeling voormalige kijk- en
luisterdienst en adviseur
Voorziening groot onderhoud
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De voorziening Rijkswachtgeldregeling Kijk- en Luisterdienst en Adviseur is in 1994 gevormd in
verband met de reorganisatie van deze afdeling per 1 december 1994. De voorziening ultimo 2003 is
opgebouwd uit de bedragen welke volgens het Rijks-wachtgeldbesluit 1959 moeten worden uitgekeerd aan een zevental medewerkers in de periode 2004 tot en met 2011.
De voorziening wachtgeld is in 2002 gevormd voor twee afvloeiingsregelingen. Jaarlijks worden bij de
werknemers ingehouden pseudo ww-premies gedoteerd aan deze voorziening.
De voorziening voor groot onderhoud is benaderd volgens de contante waarde in verband met het
langlopende karakter van deze voorziening. De voorziening is contant gemaakt met een rekenrente
van 5,75%. Jaarlijks wordt 1/10e deel van de contante waarde gedoteerd. Het verloop is als volgt toe te
lichten:
Het boekwaardeverloop is als volgt:
€
Stand per 1 januari 2003
Bij: Dotatie
Af: Onttrekkingen
Stand per 31 december 2003

Rijkswachtgeldregeling
€

Groot
onderhoud
€

Voorziening
wachtgeld
€

Totaal

482.856

39.076

819.795

1.341.727

76.826

33.707

54.570

165.103

-138.021

-

-108.232

-246.253

421.661

72.783

766.133

1.260.577

€

kortlopende schulden
Overige schulden

2003
€

2002
€

Crediteuren

215.300

335.040

Loonheffing

54.509

48.430

Aan OCW af te dragen boetes
Sociale premies
Diversen

447.700

-

40.407

37.426

-

8.062

757.916

428.958

2003
€

2002
€

74.231

201.034

74.231

201.034

Vooruitontvangen bedragen

Subsidie Mediaconcentraties
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In totaal is van het Ministerie van OCW een bedrag ontvangen van € 544.536 inzake het project
Mediaconcentraties. Over de periode mei 2001 tot en met april 2003 is voor een bedrag van € 470.305
aan dit project besteed. Het verloop van dit project is als volgt:
2003
€
Ontvangen van OCW
Loonkosten
Aanloopkosten
Externe onderzoekskosten

544.536
191.114
24.374
152.180

Publicatie

49.358

Website

37.792

Literatuur en gegevens

10.460

Reis- en verblijfkosten

2.834

Symposia

2.193
470.305

Nog te besteden ruimte ultimo 2003

74.231

Overlopende passiva

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

2002
€

Accountantskosten

16.500

8.622

RWGR

17.942

21.415

Nabetaling eindejaarsuitkering

14.108

-

5.000

-

NUON
Onroerende-zaakbelasting
Diversen
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2003
€

-

7.000

2.442

3.253

55.992

40.290

EXPLOITATIEREKENING
Expl. rekening
2003
€

Begroting
2003
€

Expl. rekening
2002
€

3.748.541

3.748.541

3.474.000

Baten
Bijdrage OCW
Lasten
College van Commissarissen
Personeelskosten

273.151

278.703

259.497

2.653.267

2.746.469

2.679.728

Huisvesting en exploitatie pand

595.872

542.688

457.090

Media en communicatie

237.126

262.242

189.225

Ondersteuning kerntaken

510.088

487.439

410.677

40.413

16.000

20.778

177.550

-

133.403

4.487.467

4.333.541

4.150.398

-738.926

-585.000

-676.398

738.864

585.000

633.690

-62

-

42.708

Financieel beheer
Projecten

Diverse baten
Tekort exploitatie boekjaar

Toelichting op de exploitatierekening
Bijdrage ministerie van OCenW
Door de Minister van OCW is een bedrag van € 3.748.541 ter beschikking gesteld voor 2003.
Diverse baten
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
Opbrengst toezicht commerciële RTV
Intrestbaten

2003
€

2002
€

681.304

526.531

21.631

35.223

Intrestbaten nieuwbouw

-

4.299

Subsidie Internet fase 2

-

20.258

WAO-premie voorgaande jaren
Werknemersinhouding WW

35.929

-

-

47.379

738.864

633.690
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