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Inleiding
Wij hebben met genoegen kennisgenomen van de dank respectievelijk
erkentelijkheid die de fracties van C.D.A. en V.V.D. uitspraken over
inhoud en omvang van de memorie van antwoord.
Op de nadere vragen en opmerkingen van de vaste Commissie voor
Cultuur gaan wij in het navolgende gaarne in.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen zich ontstemd af
waarom wij de Eerste Kamer niet rechtstreeks en in het kader van het
lopende voorbereidende onderzoek hebben geïnformeerd over recente
ontwikkelingen inzake het mediabeleid. Zij noemden daarbij als voorbeeld
het veranderde voornemen met betrekking tot de invoeringsdatum van
het derde net. Daargelaten nog het feit dat de in dit voorbeeld genoemde
aangelegenheid in wezen losstaat van de inhoud van het voorliggende
wetsvoorstel, menen wij dat hier sprake is van een misverstand.
Wij hebben immers in de memorie van antwoord, die de Eerste Kamer
bereikte op 28 januari 1987, een zo volledig mogelijk beeld gegeven van
de op dat moment bestaande situatie en inzichten.
Daarna was het woord wederom aan de Kamer. In de tijd gelegen
tussen het verschijnen van de memorie van antwoord en het nader
voorlopig verslag heeft op initiatief van de Tweede Kamer een discussie
plaatsgevonden over enkele zaken het mediabeleid betreffende, waaronder
het tijdstip van invoering van het derde net. Op dat - ene - punt heeft
vervolgens inderdaad een beleidsbijstelling plaatsgevonden. Wij kunnen
echter geenszins inzien dat en waarom, zoals de leden van de P.v.d.A.fractie het meenden te moeten formuleren, «... de schriftelijke voorbereiding door een dergelijke handelswijze op losse schroeven wordt gezet en
dat behoorlijke afhandeling en zeker goed gemeen overleg daardoor niet
worden bevorderd».
Daaraan zij nog toegevoegd dat de instelling van een werkgroep die de
Minister van WVC moet adviseren bij de oprichting en bewerktuiging van
de Programmastichting vanzelfsprekend de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer geheel onverlet laat. Van «een voorschot
nemen op de goede afloop», zoals de leden van de P.v.d.A. fractie
meenden, is hierbij geen sprake.
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In het inleidende deel van het nader voorlopig verslag stelden de leden
van de fractie van D66 vast dat een aantal aanpassingen van het wetsvoorstel noodzakelijk zijn. In de memorie van antwoord is de noodzaak
van deze wijzigingen op een aantal onderdelen genuanceerder besproken.
Onder verwijzing naar de desbetreffende opmerkingen willen wij volstaan
met deze constatering.

ALGEMEEN
Inleidende

opmerkingen

De leden van de fractie van D66 lazen in de memorie van antwoord de
opmerking: «Het volledig programmavoorschrift wordt geoperationaliseerd, omdat de legitimering van een publiek bestel onder andere
gelegen is in de verscheidenheid van de programma's». Op grond hiervan
vroegen de leden van de fractie van D66 zich af of het tot in procenten
uitgedrukte programmavoorschrift niet inbreuk maakt op de vrijheid van
expressie, doordat hier de wet zich bemoeit met de inhoud van de
programma's?
Zoals al eerder opgemerkt, beoogt de regering in haar mediabeleid in
het bijzonder een drietal doelstellingen te realiseren. Dit zijn: a) de
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ontvangst te waarborgen en
de verscheidenheid van meningsuitingen door omroep en pers, in het
belang van het functioneren van de democratie, te bewaken; b) zorgdragen
voor bescherming van de Nederlandse culturele verworvenheden en,
vergroting van de verschijningsmogelijkheden hiervan; en c) ruimte
bieden om tegemoet te komen aan individuele voorkeuren.
De vraag van de leden van de fractie van D66 richt zich op de spanning
die kan ontstaan bij de concretisering van de onder a en b genoemde
doelstellingen. Immers vergaande maatregelen om verschijning van de
Nederlandse culturele verworvenheden in de media te stimuleren, zouden
in strijd kunnen komen met de eerste doelstelling.
Door te kiezen voor een systeem waarbij kan worden vastgesteld welk
percentage van de radio- en televisiezendtijd van de omroepverenigingen
aan onderdelen van culturele, informatieve, educatieve en verstrooiende
aard wordt besteed, is een weg gevonden, waarbij de doelstellingen van het
mediabeleid gerealiseerd kunnen worden, zonder dat een inbreuk op de
vrijheid van expressie van de omroepen wordt gemaakt. Het staat de
omroepverenigingen immers volledig vrij te bepalen op welke wijze
daaraan gestalte wordt gegeven.
De leden van de fractie van D66 vroegen verder of de legitimatie van
een publiek omroepbestel niet iets geheel anders is dan «... de verscheidenheid van programma's...». Duidelijk moge zijn dat de legitimering van
een publiek omroepbestel gelegen is in de doelstellingen die daarmee
bereikt moeten worden.
Het «volledig-programmavoorschrift» en de wegen om dit voorschrift te
operationaliseren zijn middelen om bovengenoemde doelstellingen te
bereiken. Zij zijn geen doelstelling op zichzelf.
De leden van de fractie van de P.v.d.A., D66 en G.P.V., vroegen of wij
toch bij nader inzien niet van mening zijn dat een nader advies gevraagd
moet worden aan de Raad van State. Zij wezen daarbij nogmaals op het
feit dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ingrijpende wijzigingen
zijn aangebracht in het wetsvoorstel en naar de grondwettelijke twijfels
die onder andere door de Stichting tot bevordering van een Richtig
Mediabeleid naar voren zijn gebracht.
In de memorie van antwoord hebben wij gesteld dat inderdaad tijdens
de behandeling in de Tweede Kamer nogal wat wijzigingen in het wetsvoorstel zijn aangebracht, doch dat de hoofdpunten onveranderd zijn
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gebleven. Anders dan de hierbedoelde leden blijven wij van mening dat
de juridische structuur niet zodanig is gewijzigd dat een andere advisering
door de Raad van State geboden zou zijn. Hetzelfde geldt voor de
bedoelde grondwettelijke en internationaalrechtelijke aspecten van het
wetsvoorstel. In de memorie van toelichting zijn wij uitvoerig ingegaan op
de vermeende, en ook in het artikel in het Nederlands Juristenblad
gestelde, strijdigheid met de Grondwet en internationale verdragen. Wij
menen op afdoende wijze aangetoond te hebben dat er geen reden tot
twijfel is aan de grondwettelijke en internationaalrechtelijke geoorloofdheid
van het wetsvoorstel.
Voor een nader advies door de Raad van State zien wij dan ook geen
aanleiding.
Dat is ook niet het geval naar aanleiding van de overeenkomstige elders
gestelde vragen ter zake.
De leden van de V.V.D. fractie wilden nog eens de door hen gestelde
vraag beantwoord zien waarom een geïntegreerde benadering van de
diverse media, tot uiting komend in één Mediawet, noodzakelijk is.
In het eerdere antwoord op deze vraag was ondermeer gesproken over
«het elkaar treffen op de advertentiemarkt» van de media. De leden van
de V.V.D.-fractie zijn van mening dat een geïntegreerde benadering uit
meer zou moeten blijken. Als voorbeeld werd genoemd de mogelijkheden
van complementaire informatievoorziening.
Zoals uit ons eerdere antwoord blijkt, is uiteraard ook gedacht aan de
mogelijkheden van complementaire informatievoorziening. In de Nota
naar aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer, die wij in
ons antwoord aanhaalden, wordt immers opgemerkt dat naast het kansen
bieden aan nieuwere aanbodsvormen ook voorwaarden geschapen
dienen te worden om waardevol gebleken «oude» media in stand te
houden.
In het kort kan nog eens gesteld worden dat een samenhangend - zo
men wil geïntegreerd - mediabeleid steeds noodzakelijker wordt om de
volgende redenen:
- de, hierboven al aangehaalde, doelstellingen van het beleid met
betrekking tot de onderscheiden communicatievormen zijn steeds
dezelfde.
- in het licht van deze uitgangspunten dienen zowel «oude» als
nieuwere media te voorzien in een divers - mogelijk elkaar aanvullend aanbod van informatiestromen.
- het beleid ten aanzien van de ene communicatievorm heeft derhalve
doorgaans directe consequenties voor het beleid ten aanzien van de
andere communicatievorm.
De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of de provinciale en
lokale overheden, nu reclame op regionale en lokale omroep niet wordt
toegestaan, niet op z'n minst in de verleiding komen zodanige invloed te
verlangen op regionale of lokale omroep, dat zij mede de inhoud en
strekking van de programma's kunnen bepalen?
De vraag naar de programmatische onafhankelijkheid van regionale en
lokale omroepen is reeds diverse malen aan de orde gekomen. Er zijn
voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat de regionale en lokale
omroepen volstrekt vrij zijn en blijven om zélf de inhoud en de vorm van
hun programma's te bepalen.
Immers zowel de Grondwet als het bepaalde in artikel 48 van het
wetsvoorstel Mediawet garanderen dat elke instelling die zendtijd
verkregen heeft, volledige vrijheid heeft te bepalen wat er via scherm en
luidspreker wordt uitgezonden. Subsidievoorwaarden die strijdig zijn met
deze grondregels mogen niet worden gesteld en als dat toch zou gebeuren
zullen ze zeker door de rechter onverbindend worden verklaard.
Ook uit het door de leden van de fractie van D66 naar vorengebrachte
voorbeeld uit de recente historie rond een Limburgse omroep, mag niet
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de conclusie getrokken worden dat inhoudelijke invloed door de provinciale
overheid op de programmering van een regionale omroep gesanctioneerd
zou worden. Er is voorzover ons bekend in het Limburgse geen programma
uitgezonden waarop het provinciaal bestuur van Limburg enige invloed
ten aanzien van vorm en inhoud heeft gehad. Ook in de toekomstige
situatie zal en behoort in Limburg en trouwens in elke provincie, de
regionale omroep aldaar zélf kunnen bepalen hoe zijn programma eruit
zal zien.
Op de vraag met betrekking tot de advisering door de Raad van State is
hierboven reeds ingegaan.
Deregulering en privatisering
De leden van de C.D.A.-fractie wilden weten op welke wijze de besturen
van de omroeporganisatie die verschillende stromingen in het Nederlandse
volk vertegenwoordigen, de gang van zaken kunnen beïnvloeden in het
Bedrijf. Wij mogen de leden van de C.D.A.-fractie in dit verband wijzen op
het bepaalde in artikel 84, vierde lid. Deze bepaling houdt in dat twee
commissarissen van het Bedrijf door de Minister van WVC worden
benoemd uit een door de omroepverenigingen en aspirant-omroepverenigingen die zendtijd hebben verkregen gezamenlijk opgemaakte voordracht.
Door de benoeming van deze commissarissen hebben de besturen van de
omroepverenigingen invloed op de gang van zaken. Bovendien is er
sprake van invloed van de omroepverenigingen op het Bedrijf vanwege
het feit dat zij belangrijke afnemers zijn van de faciliteiten van het Bedrijf.
Als onderneming zal het Bedrijf immers rekening moeten houden met
wensen van belangrijke klanten.
De leden van de C.D.A.-fractie wilden weten of er een toename te
verwachten is in de keuzevrijheid van de omroeporganisaties bij de
besteding van de beschikbare middelen.
Naar de mening van deze leden staat de bestedingsverplichting bij het
Facilitair Bedrijf een dergelijke toename in de weg.
Zij wilden tevens weten of de bedragen die uit hoofde van artikel 61
niet worden besteed, mogen worden gereserveerd ingevolge artikel 102
lid 2.
Wij zijn van mening dat er wel degelijk sprake is van een toename van
de bestedingsvrijheid van de omroepen. Zoals wij reeds in de memorie
van antwoord aan uw Kamer hebben medegedeeld is dit het gevolg van
zowel het inmiddels - met terugwerkende kracht per 1 januari 1986 geëffectueerde nieuwe budgetsysteem als van de voorgenomen omlegging
van de geldstroom van het Facilitair Bedrijf naar de instellingen die
zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep. Als gevolg van het
bepaalde in artikel 61 van het wetsvoorstel is de bestedingsvrijheid van
de beschikbare financiën beperkter dan die zonder deze bepaling zou zijn
geweest. Om faciliteiten in stand te houden en mogelijke onnodige
kapitaalvernietiging te voorkomen is echter voor deze constructie
gekozen. Daardoor is er geen sprake van een volledige vrijheid in de
besteding, door de omroepinstellingen van de aan hen ter beschikking
gestelde omroepmiddelen. Ten opzichte van de situatie van voor 1 januari
1986 is er echter thans reeds een grotere mate van vrijheid in de besteding
van gelden door de omroepen, welke vrijheid stellig zal toenemen op het
moment dat de geldstroom zal zijn verlegd en de omroepen vooralsnog
jaarlijks maximaal 25% van de bedragen die hun voor televisiefaciliteiten
ter beschikking zijn gesteld mogen besteden bij derden.
Conform artikel 61 dienen jaarlijks bedragen bij het Bedrijf besteed te
worden. Van reservering van deze bedragen kan geen sprake zijn.
Op grond van artikel 101, eerste lid, stelt het Commissariaat voor de
Media met inachtneming van het in artikel 99 bepaalde vast welk deel van
de ter beschikking gestelde middelen per omroep uitsluitend besteed kan
worden aan radio- onderscheidenlijk televisie-faciliteiten. Op de terzake
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door de leden van de C D A . f r a c t i e gestelde vraag moet derhalve worden
geantwoord dat tussen bedoelde twee compartimenten niet geschoven
kan worden.
De leden van laatstgenoemde fractie vroegen in dit kader tenslotte of
de Mediawet een deel van de werking van het budgetcontract onmogelijk
maakt nu in artikel 102, tweede lid door het Commissariaat voor de
Media een maximum kan worden gesteld aan reserveringen. Is het in dit
verband niet juister te spreken van verkleining in plaats van vergroting
van de vrijheid om middelen te besteden, zo voegden zij daaraan toe.
In het thans van kracht zijnde budgetteringscontract is inderdaad (nog)
geen sprake van een maximum dat aan de reserveringen wordt gesteld. Bij
de evaluatie van dit contract zal evenwel bekeken worden of een dergelijk
maximum geïntroduceerd zal worden of niet. Deze mogelijkheid is
derhalve evenals in de bepaling van artikel 102, tweede lid van het
wetsvoorstel in het nieuwe budgetstelsel in principe aanwezig. In beide
gevallen zal eerst tot het stellen van een maximum terzake worden
overgegaan indien de noodzaak daarvoor naar het oordeel van de
Minister van WVC c.q. het Commissariaat is komen vast te staan.
De leden van de V.V.D. fractie vroegen zich af of de Minister werkelijk
van mening is dat vier en een half miljoen Nederlanders zich herkennen in
het huidige en in het wetsvoorstel gehandhaafde omroepbestel omdat zij
een vorm van lidmaatschap van een omroeporganisatie hebben. Wij
menen dat het grote aantal Nederlanders dat lid is van een omroeporganisatie wel degelijk een indicatie vormt voor de acceptatie van het
omroepbestel. Een andere indicatie, die ons in onze opvatting ondersteunt,
vormen de kijkcijfers. Het continue kijkonderzoek van de NOS heeft
over de jaren uitgewezen dat 80 tot 85% van de Nederlanders voornamelijk
naar Nederland I en II kijken ondanks de grote toename van buitenlandse
omroepprogramma's (waaronderde Nederlandstalige Belgische programma's) die via de kabel worden uitgezonden.
De leden van de fractie van D66 vroegen of een fictief wettelijk en
daarmee gedwongen lidmaatschap wel te rijmen is met de vrijheid van
vereniging en vergadering. Naar aanleiding hiervan kan worden opgemerkt
dat het lidmaatschap van een omroepvereniging niet het gevolg is van
een uit de Mediawet voortvloeiende wettelijke fictie, doch uitsluitend
voortvloeit uit een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene. Het is
dus niet zo dat men een programmablad koopt en dat het wetsvoorstel
daaraan een (fictief) lidmaatschap verbindt. Ten aanzien van het lidmaatschap van een omroepvereniging wordt in het wetsvoorstel geen uitzondering gemaakt op de normale regels van het verenigingsrecht. Wel kent
het wetsvoorstel een onderscheid tussen twee soorten lidmaatschap,
namelijk dat waaraan de verstrekking van een programmablad is gekoppeld
en dat waarbij dat niet het geval is. Dit onderscheid heeft geen verenigingsrechtelijke gevolgen en wordt gemaakt in verband met te stellen
regels over respectievelijk de contributie en de abonnee-prijs. Ook
bestaat de mogelijkheid om zich te abonneren op het programmablad en
daarbij te verklaren geen lid van de vereniging te willen worden. Omdat
aangenomen kan worden dat deze abonnees voor het bepalen van de
status van een omroepvereniging in verband met de zendtijdtoewijzing
niet zullen wensen te worden meegeteld, kent het wetsvoorstel, zoals ook
de Omroepwet, de zogenaamde negatieve wilsverklaring. Op die manier
zijn er dus leden-abonnees, leden-niet-abonnees en abonnees-niet-leden;
op geen wijze is dit in strijd te achten met de vrijheid van vereniging en
vergadering. Het zal dan duidelijk zijn dat naar onze mening noch in een
door de leden van de fractie van D66 verondersteld fictief lidmaatschap
het, noch in het auteursrecht op de programma-gegevens, de legitimatie
van het omroepbestel is gelegen.
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De leden van de r.K.R.-fractie wilden weten welke invloed op het
Nederlandse bestel wij verwachten van de Vlaamse commerciële radio en
televisie.
Om te beginnen is commerciële radio in Vlaanderen wettelijk alleen op
lokale basis mogelijk, zodat wat dit betreft niet direct sprake is van
mogelijke invloed op het Nederlandse bestel. Commerciële televisie
wordt in Vlaanderen op drie geografische niveaus mogelijk nu het
«kabeldecreet» door de Vlaamse Raad is goedgekeurd. Er kan één
«niet-openbare televisievereniging» die zich richt op de gehele Vlaamse
gemeenschap worden erkend (kabeldecreet, hoofdstuk III, artikel 7.1).
Daarnaast kan de Vlaamse Executieve een niet nader bepaald aantal
niet-openbare televisieverenigingen voor de lokale resp. regionale
gemeenschap erkennen. Nu het wettelijk kader gereed is wil dit nog niet
zeggen dat het Vlaamse commerciële televisieprogramma binnenkort
een feit zal zijn - zie hiervoor ook ons antwoord op een vraag hierover van
de leden van D66 - .
Alvorens dit gerealiseerd wordt dienen nog een aantal resterende
«horden» te worden genomen.
Het Vlaamse kabeldecreet bepaalt bijvoorbeeld dat minstens 5 1 % van
de aandelen van het nieuwe commerciële programma in handen moet zijn
van de Vlaamse schrijvende pers. Namens alle Vlaamse persuitgeverijen
behalve de Standaardgroep, onderhandelt nu de VMM (Vlaamse Media
Maatschappij) met leden van de Belgische regering over een aantal
deelnamevoorwaarden en de financiering.
Betrokkenen bij de opzet van een Vlaams commercieel televisieprogramma verwachten dat medio 1988 met het uitzenden kan worden begonnen.
De Nederlandse regering heeft hiervan kennis genomen maar houdt toch
rekening met vertragingen.
Alvorens de vraag onderde loep te nemen of dit net op de Nederlandse
kabel zal worden toegelaten, wenst de regering meer zicht te krijgen op
de concrete toekomst van het Vlaamse commerciële televisieprogramma.
Op grond van de huidige Kabelregeling en het wetsvoorstel Mediawet
is een Nederlandstalig commercieel programma niet toegestaan, maar is
er een ontheffingsmogelijkheid voorzien van dit verbond ten aanzien van
omroepprogramma's die in België worden uitgezonden en gericht zijn op
het Nederlandstalige publiek in België.
Zo gauw er meer definitieve gegevens beschikbaar zijn omtrent het
Vlaamse commerciële programma zullen wij ons buigen over de toelatingsproblematiek. Wij hebben de Tweede Kamer reeds te verstaan
gegeven dat een ontheffingsverzoek zeer zorgvuldig gewogen moet
worden. De taaiverwantschap zal een belangrijker factor vormen in de
eindafweging.
In dit kader wilden de P.P.R."fractieleden ook weten of er Nederlandse
bedrijven participeren in de Vlaamse commerciële omroep. Zo lang de
onderhandelingen over de voorwaarden van persdeelname gaande zijn, is
er nog niets bekend over eventuele deelname van Nederlandse bedrijven.
De regering acht het niet uitgesloten dat een of meer Nederlandse
bedrijven zullen participeren in het Vlaamse commerciële televisieprogramma. Het is echter ook mogelijk dat het programma volledig uit Vlaams
kapitaal wordt gefinancierd.
De P.P.R."fractieleden wilden weten welke ontwikkelingen wij verwachten in de richting van nachttelevisie in ons land nu via de kabel al 24
uurs-programma's kunnen worden ontvangen. Onze prioriteit is uitbreiding
van zendtijd gedurende «prime time», getuige de opzet van het derde
televisieprogramma. Tijdens de avonduren is het kijkerspotentieel het
hoogst. Eventuele verdere zendtijduitbreiding in de toekomst zal wellicht
eerder voor dag- dan voor nachttelevisie worden gebruikt. Zo bleek
onlangs tijdens een debat met de Tweede Kamer dat een aantal partijen
uitbreiding van de zendtijd ten behoeve van middag-televisie wenst.
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In het kader van de vaststelling van de omroepbijdragetarieven 1988
zal de financiële kant van deze zaak in ogenschouw worden genomen.
Overigens werden enkele jaren geleden de zgn. «Van der Louw-uren»
ingevoerd, waardoor het uitzenden van weekendfilms in de late avond en
de vroege nacht mogelijk is geworden.
De leden van de P.P.R.-fractie vroegen naar de gevolgen van de
dezerzijds gesignaleerde «infantilisering van de televisieprogramma's».
Het is de vraag of het effect zo groot zal zijn dat het bestel daardoor zal
verdwijnen. Wij hebben echter willen aangeven dat een belangrijk deel
van de programmering op de televisie niet leidt tot versterking van de
omroep tegenover bijvoorbeeld het buitenlandse aanbod. De versterking
van het culturele en informatieve aanbod past meer bij de uitgangspunten
van ons omroepbestel dan de vele aangekochte Amerikaanse produkten.
Overigens zijn wij van mening dat het niet aangaat om een kwalitatief
oordeel te geven over de totale inhoud van hetgeen ons door de omroepen
wordt voorgeschoteld. Voor stereotypen is wat dat betreft geen plaats.
We kunnen immers ook vaststellen dat zeer veel creatieve, hardwerkende
mensen er voor zorgen dat de bevolking nog altijd de voorkeur geeft aan
het Nederlandse omroepprodukt.
De leden van de P.P.R.-fractie stelden de vraag welk belang gehecht
zou moeten worden aan het «eigene» binnen het «wereld-aanbod». In de
Medianota van augustus 1983 was reeds te lezen dat om Hilversum geen
hek valt te plaatsen. Hiermee werd bedoeld dat enerzijds de verworvenheden van het huidige omroepbestel bescherming verdienen en anderzijds
tegemoet moet worden gekomen aan de behoefte naar meer individueel
gericht aanbod c.q. aanbod vanuit het buitenland. Zoals hiervoor reeds is
gesteld, is een van de uitgangspunten van het mediabeleid de bescherming
van de Nederlandse culturele verworvenheden en de vergroting van de
verschijningsmogelijkheden hiervan. Enerzijds wordt deze doelstelling
nader geconcretiseerd door, aan de reeds in de Omroepwet opgenomen
verplichting om een «volledig programma» uit te zenden, een nadere
invulling te geven door de vaststelling van minimum percentages zendtijd,
die aan bepaalde programmacategorieën besteed dienen te worden.
Anderzijds wordt de vervaardiging van Nederlandse culturele produkties
bevorderd door de instelling van het «Stimuleringsfonds Nederlandse
Culturele Omroepprodukties», waardoor extra stimulansen worden
gegeven om het «eigene» op het gebied van de Nederlandse cultuur,
waaronder eveneens de verworvenheden van de Friese cultuur worden
gerekend, gestalte te geven.
Voorts vroegen de leden van de P.P.R.-fractie of het, gegeven de
tweetaligheid van Friesland, mogelijk was de Friese taal, als taal van een
allochtone minderheid, erkenning te verschaffen in het mediabeleid, met
name door de oprichting van een landelijke Friese radio- en televisiezender.
Een landelijke radio- en televisiezender, bijvoorbeeld in de vorm van
Radio 6 en Nederland IV ten behoeve van Friese programma's wordt niet
overwogen.
Ook de mogelijkheid om ten behoeve van landelijke Friese radio- en
televisieprogramma's zendtijd te verlenen aan een zelfstandige Friese
(omroep)instelling, is op basis van de Mediawet niet aanwezig.
Op grond van artikel 19 Omroepwet bestaat thans voor organisaties,
wier hoofdtaak niet ligt op het terrein van de verzorging van omroepprogramma's de mogelijkheid om zendtijd te verkrijgen ter ondersteuning
van de maatschappelijke functie.
Geenszins is het de bedoeling geweest mini-omroepen te introduceren;
dit artikel heeft een aanvullend karakter. Bij de toepassing van artikel 19
wordt al geruime tijd ook door de Omroepraad een terughoudend beleid
gevoerd, mede gelet op de taakstelling van de NOS.
Het niet opnemen van een bepaling met de strekking van artikel 19
Omroepwet in het wetsvoorstel is, gecombineerd met de wettelijke
taakstelling van de Programmastichting, de sluitsteen van dit beleid.
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Op deze wijze wordt een versnippering van zendtijd en middelen
tegengegaan en wordt de mogelijkheid geschapen om binnen één
organisatie de belangen van de verschillende hiervoor in aanmerking
komende stromingen en groeperingen af te wegen en prioriteiten te
stellen. Het moge duidelijk zijn dat er niet voldoende argumenten aanwezig
worden geacht om van voornoemde lijn af te wijken. De voordelen van
een systeem waarbij de belangen van die groeperingen behoeften niet in
voldoende mate worden voorzien door andere instellingen die zendtijd
hebben verkregen, en worden behartigd door één omroepinstelling, zijn
onzes inziens groter dan de nadelen.
De leden van de fractie van de V.V.D. vatten de essentie van hun
vraagstelling inzake de coördinatie nog eens als volgt samen: in hoeverre
zal dit wetsvoorstel ertoe bijdragen dat de coördinatie (inclusief overleg
en samenwerking) ten behoeve van de kijker en luisteraar betere resultaten
oplevert dan thans naar hun mening het geval is. Wij merken allereerst op
dat de in de memorie van antwoord gegeven reactie terzake volstrekt niet
laatdunkend bedoeld was. De vraag, zoals thans door de V.V.D. fractie
opnieuw geformuleerd, werd daarmee echter inderdaad niet beantwoord.
Thans nader op deze vraag ingaand, kunnen wij slechts stellen dat voor
wat betreft de door deze leden bedoelde coördinatie, de situatie onder
het regime van de Mediawet niet zal verschillen van die onder de huidige
Omroepwet: in beide gevallen is het de verantwoordelijkheid van de
«gezamenlijkheid» (straks de Programmastichting, nu de NOS) om voor
de nodige coördinatie zorg te dragen.
Werkingssfeer van het voorstel
De vraagstelling van de D66-fractieleden of mediabeleid geen doel op
zichzelf wordt, nu het wetsvoorstel de noodzaak aangeeft van wettelijke
regels voor omroep- en abonneeprogramma's die betrekking hebben op
programmering en financiering, is ons niet aanstonds duidelijk geworden.
Wellicht doelen deze leden hiermee op een volgens hen te ver gaande
overheidsbemoeienis met mediabeleid. Deze kwestie wordt in het
antwoord op hun vraag over vrijheid van expressie en informatie nader
besproken, waarnaar zij verwezen.
De leden van de fractie van D66 vroegen of de vrijheid van expressie
en informatie de overheid niet verplicht zich zoveel mogelijk te onthouden
van bemoeienis met de media. Vervolgens vroegen zij zich af of de
overheid zich niet net zo min met de minder schaars wordende electronische media dient te bemoeien, als zij dat met de pers doet.
De grondwettelijke vrijheid van meningsuiting heeft in het verleden en
ook thans een diepgaande invloed gehad op het overheidshandelen.
Zowel bij de pers als bij electronische media dient de overheid op
afstand te blijven van de inhoud van de informatie die de media verstrekken.
Ten aanzien van de pers en omroep zijn echter verschillende sluitingsprincipes ontstaan.
De pers heeft zich op bedrijfseconomische grondslag ontwikkeld en
nog immer gaat het hier om vrije ondernemerschap. Via abonnement,
losse verkoop en advertenties wordt het produkt betaald. Een eerlijke
verdeling van de schaarse etherfrequenties die moest plaatsvinden en de
problematiek van de betaling van het aanbod ten behoeve van ontvangers
met wie geen rechtstreeks contact mogelijk was, leidde in het verleden bij
de omroep juist in het kader van diezelfde pluriformiteit tot een regeling
van de omroep in één stelsel, waarbij de schaarste werd verdeeld en de
financiering geschiedde met collectieve middelen via retributies en uit
STER-gelden.
Van een schaarste aan distributiekanalen is nog steeds sprake, zowel
waar het de ruimte in de ether als de ruimte op de kabel betreft. Alleen al
uit dien hoofde is er voor de overheid een taak op mediagebied. Overigens
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zij opgemerkt dat ten aanzien van de nieuwe media getracht is een zo
terughoudend mogelijke opstelling ten aanzien van de regelgeving te
kiezen.
Wij voegen hieraan tenslotte nogmaals toe wat onder meer in de
memorie van toelichting op het wetsvoorstel uitgebreid is verwoord: de
- voornamelijk voorwaardenscheppende - taak van de overheid ten
aanzien van de media vindt haar voornaamste grond in de zorg voor het
democratisch functioneren van de samenleving en de zeer wezenlijke rol
die een pluriforme pers en een pluriform en open omroepbestel daarin
vervullen alsmede in de zorg voor de bescherming van de hedendaagse
culturele verworvenheden en de vergroting van de verschijningsmogelijkheden hiervan.
Werkingsduur van het voorstel
De leden van de fracties van C.D.A. en D66 stelden enkele vragen naar
aanleiding van de passage op pagina 9 van de memorie van antwoord
waarin wordt gesteld dat aan de geloofwaardigheid van de roep om
bescherming van het publieke bestel afbreuk wordt gedaan door de
commerciële inkleuring van de eigen programma's.
Wij hebben hierbij vooral het oog op de ontwikkeling waarbij, naar onze
waarneming, in toenemende mate sponsoring van en sluikreclame in
televisieprogramma's voorkomt. Een en ander blijkt uit de rapporten van
de Kijkdienst. In afwachting van de totstandkoming van een nieuw
reclamebesluit, waarvan een concept-tekst inmidels aan de Omroepraad
ter advisering is voorgelegd, wordt overigens sinds de betreffende
uitspraak van de Raad van State een terughoudend beleid gevoerd. Ons
streven is echter, in overeenstemming met de intentie vastgelegd in het
Regeerakkoord, over enkele maanden op basis van de nieuwe regeling
een nieuw beleid terzake tot ontwikkeling te brengen. Indien de Mediawet
in werking treedt zal het Commissariaat voor de media deze taak overigens
gaan vervullen.
De leden van de C.D.A.-fractie zouden de vraag beantwoord willen zien
waarom aan de omroepverenigingen uitbreiding van omroepactiviteiten
naar het terrein der «nieuwe media» wordt verboden. Ligt het niet voor de
hand te veronderstellen zo vroegen deze leden, dat de omroep op deze
wijze steeds meer geïsoleerd raakt, afgesneden van nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van programmaverspreiding en daardoor op de duur buiten
het leven en de samenwerking geraakt?
Het is steeds onze beleidslijn geweest, te beginnen met de stellingname
in de Medianota, dat omroeporganisaties in het bestel een eigen taak
hebben en dat zij niet in voortdurende strijd dienen te verkeren over de
toegang tot andere terreinen.
Een vermenging van - met elkaar op gespannen voet staande - taken
en belangen zou inhouden dat de publieke omroep niet voldoende
aandacht kan hebben voor haar eigenlijke taak, namelijk het verzorgen
van een divers aanbod van informatie op het terrein van educatie,
informatie, cultuur en verstrooiing. Wij hebben daarbij meer dan eens
uitgesproken dat juist in een tijd waarin een veelheid van nieuw aanbod
ontstaat dat veelal een amusementskarakter heeft, de Nederlandse
publieksomroep zich meer en meer zou kunnen oriënteren op die informatie
waar andere, nieuwere media, niet in voorzien. In dit verband hebben wij
dan ook maatregelen aangekondigd ter versterking van de culturele
component in de publieke omroep. Wij zijn ervan overtuigd dat de
omroep ook in dat geval haar centrale functie weet te behouden. De
behoefte aan veelal actuele informatie van allerlei aard, de relatief
goedkope wijze waarop die via het zogenaamde open net verkregen kan
worden en de diversiteit van het aanbod, zullen ons inziens blijven
aansluiten bij de behoeften van een groot en veelvormig publiek.
De C.D.A. fractieleden vroegen of de zinsnede, dat «de deelname van
de omroep aan Teletekst volwaardig is te noemen», kon worden toegelicht
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aan de hand van het feit dat van de 200 Teletekstpagina's een A-omroep
er 7 tot zijn beschikking heeft en een B-omroep 4.
Wij merken hierbij op dat deze fractieleden slechts één gebruiksmogelijkheid van Teletekst door de omroepverenigingen noemen. Naast hun
eigen pagina's hebben de omroepverenigingen ook toegang tot pagina's
uit de zogenoemde 200-rubriek. Pagina's van deze rubriek kunnen
worden gebruikt voor programmagegevens. De hoeveelheid pagina's
fluctueert.
Verder kunnen omroepverenigingen ook via de centrale redactie van
Teletekst toegang krijgen tot andere informatie-pagina's van Teletekst.
Hierop kan bijvoorbeeld de inhoud van actualiteitenrubrieken aan de orde
komen. Overigens is de verdeling van de voor de omroepverenigingen
bestemde Teletekstpagina's indertijd door het NOS-bestuur (dus incl. de
omroepverenigingen) unaniem goedgekeurd. Bovendien kan de omroep
deze verdeling in de toekomst zelf weer veranderen.
Het bovenstaande in ogenschouw nemend en gelet op het feit dat de
omroepverenigingen straks de meerderheid uitmaken van het NOS-bestuur
is de regering nog steeds van mening dat deelname van de omroepen aan
Teletekst volwaardig te noemen is.
De leden van de C.D.A.fractie vroegen hoe het te verklaren is dat
deelname aan nieuwe mediavormen de positie van de gedrukte pers kan
versterken, terwijl betwijfeld wordt of een dergelijke deelname de positie
van omroeporganisaties zoveel sterker zou maken.
Een verklaring voor deze paradox is gelegen in de principiële verschillen
tussen omroep en pers in ons land: ons omroepbestel is publiekrechtelijk
geregeld, non-commercieel en heeft tot taak een volledig programma te
bieden aan de kijkers en luisteraars; ons persbestel is georganiseerd op
commerciële grondslag vrijwel zonder inmening van de overheid en,
zonder enig wettelijk voorschrift wat betreft de inhoud van het aanbod.
Deze pricipiële verschillen leiden ertoe, dat de pers een commercieel
gebruik kan maken van diverse nieuwe communicatievormen (kabelkrant
met advertenties, deelname aan vormen van abonnee-tv, een project als
Ditzitel) terwijl eenzelfde commerciële uitbating aan de omroep niet is
toegestaan. Bovendien zou deelneming van omroeporganisaties aan
nieuwe communicatievormen ten koste gaan van de taak, waarvoor ze in
het leven zijn geroepen (en worden gehouden!) door hun respectieve
achterbannen; het verzorgen van een volledig programmapakket. Voor
dat doel ontvangen zij per slot van rekening een vergoeding uit de
omroepmiddelen.
De leden van de C.D.A.-fractie menen dat er met de toenemende
technische mogelijkheden steeds minder sprake zal zijn van een waterscheiding waarover de memorie van antwoord sprak, daar het bedrijfsleven
steeds meer de gelegenheid zal krijgen de omroep te beconcurreren op
het terrein van de ongerichte verspreiding, terwijl zij op het terrein van de
gerichte verspreiding geen concurrentie van de omroep te duchten zou
hebben. Zij menen dat hun vraag niet is beantwoord wanneer deze op
den duur huns inziens ongelijke concurrentiestrijd de basis van het
omroepbesteld zal hebben aangetast. De C D A - f r a c t i e vraagt of dit punt
ook aan de orde zal komen in de nota die ter uitvoering van de motie-Van
Nieuwenhoven (19 136, nr. 1 55) wordt geschreven. Wij menen met het
hiervoor gegeven antwoord over de positie van de publieksomroep
opnieuw duidelijk te hebben gemaakt dat de regering de veronderstelling
van een ongelijke concurrentiestrijd als een onherroepelijke aantasting
van de basis van het omroepbestel, geenszins onderschrijft. Het tempo van
nieuwe ontwikkelingen blijkt bovendien telkenmale trager te verlopen dan
aanvankelijk verwacht. Wij doelen hier bijvoorbeeld op het verloop van
(kabel)experimenten in den lande en in het buitenland, die door problemen
van technische en financiële aard slechts langzaam op gang komen. Wij
doelen hier ook op het gegeven dat de behoefte van de gebruikers aan
velerlei nieuwe diensten en programma's nog bepaald niet overtuigend is
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aangetoond. Ook wij sluiten niet uit dat op lange termijn ontwikkellingen
zich kunnen doorzetten die de thans beoogde waterscheiding slechten.
Dat dient ons er echter niet van te weerhouden om op de kortere
termijn een afgewogen en samenhangend beleid te voeren waarbij
gepoogd wordt zowel de meer traditionele als de nieuwere media in
een zekere harmonie met elkaar te laten leven en hen de gelegenheid te
geven die taken te vervullen waarvoor zij het meest geschikt zijn. In de
nota ter uitvoering van de motie-Van Nieuwenhoven zal naast een
weergave van de te verwachten ontwikkelingen ook aandacht worden
besteed aan het tempo van deze ontwikkelingen en de vraag in hoeverre
de Mediawet hierin voorziet.
Mede met het oog op de jarenlange vertraging die de Europese
DBS-programma's ondervinden, vinden wij dat de snelheid van de
ontwikkelingen aan de programma-aanbodkant niet overschat dienen te
worden.
Bovendien voorziet het wetsvoorstel Mediawet juist in een versterking
van het omroepbestel van binnenuit. Bovendien neemt bij een ongewijzigde
hoeveelheid STER-reclamezendtijd en omroepbijdragetarieven het
volume aan omroepmiddelen immers nog steeds toe door de zogenaamde
autonome groei. Deze groei wordt veroorzaakt door stijging van de
reclametarieven en het aantal omroepbijdragebetalers. Deze keuze behoeft
geen betoog meer, evenmin als de maatregelen ten aanzien van extern
programma-aanbod, bedoeld om het publieke bestel te beschermen.
Ons antwoord op de brief van de AVRO van 20 februari 1987 zal naar
uw Kamer worden gezonden.
De leden van de D66-fractie vroegen voorts wat de Minister bedoelt
met de zinsnede «Bovendien rijst dan nog nadrukkelijk de vraag waarom
het bedrijfsleven buiten de omroep geen initiatieven voor commerciële
omroep zou mogen ondernemen».
Thans wordt de mogelijkheid geschapen dat omroepen al dan niet
samen met uitgevers kunnen beslissen om tot commerciële omroep over
te gaan.
Indien deze beslissing alleen aan uitgevers zou worden overgelaten
komt deze categorie van het bedrijfsleven in een niet-acceptabele
bevoorrechte positie ten opzichte van het overige bedrijfsleven te staan
dat ook geen zelfstandige initiatieven voor commerciële omroep kan
ondernemen.
Regeerakkoord/commerciële

omroep

De leden van de D66-fractie vroegen of de komst van Vlaamse
commerciële televisie nu automatisch leidt tot een duaal bestel in
Nederland en het wetsvoorstel Mediawet daarom zou moeten worden
teruggenomen. Zij stelden namelijk vast dat de toename van buitenlandse
commerciële satellietomroepen een grote bedreiging gaan vormen voor
het huidige bestel en de STER-inkomsten.
Wij zijn van mening dat het nog te vroeg is om te kunnen beoordelen
wat de effecten van de komst van de Vlaamse commerciële televisie
zullen zijn op ons omroepbestel. Vooreerst is het nog niet duidelijk op
welk moment deze Vlaamse omroep de uitzendingen zal aanvangen.
Vervolgens zullen wij ons nog beraden op de vraag of de bedoelde
uitzendingen ook zullen worden toegelaten op de Nederlandse kabel.
In antwoord op vragen van P.P.R."fractieleden wordt elders in deze
nadere memorie van antwoord dieper ingegaan op de Vlaamse situatie en
de eventuele gevolgen voor Nederland. Een toename van buitenlandse
commerciële satellietomroepen hoeft zeker niet te leiden tot intrekking
van het wetsvoorstel.
Het duale systeem kan hierop een antwoord zijn en het regeerakkoord
voorziet ook in die mogelijkheid. Het kan echter nog wel een tijd duren
eer de groei van het programma-aanbod van buitenaf ons bestel regelrecht
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bedreigt door er grote aantallen kijkers en reclameguldens van weg te
trekken. Het kijkpatroon wijzigt slechts zeer langzaam. Het overgrote deel
van de Nederlandse kijktijd wordt nog steeds besteed aan programma's
van Nederland 1 en 2.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waar we eigenlijk mee bezig
zijn, nu het Regeerakkoord de mogelijkheid van een duaal bestel biedt, en
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur daarover in positieve
zin spreekt, terwijl de Mediawet zulks uitsluit. Vooralsnog blijken er te
weinig omroepen te voelen voor de mogelijkheden die het Regeerakkoord
biedt voor commerciële omroep.
Anderzijds en tegelijkertijd moeten er allerlei zaken worden georganiseerd en gereorganiseerd in het medialandschap die geen langer uitstel
gedogen. Daarom menen wij goede gronden te hebben om de wetgevingsprocedure en de reorganisaties die daarvan het gevolg zullen zijn nu
zo spoedig mogelijk af te ronden.
Strijd met Europees recht
Doorgeven van op Nederland gerichte reclame
De leden van de V.V.D.-fractie merkten terecht op dat de conferentie
van mediaministers in het kader van de Raad van Europa plaats vond in
Wenen op 9 en 10 december 1986. Hoe snel een dergelijke vergissing
van data kan geschieden, demonstreren deze leden in hun volgende zin:
de slotconferentie van projectgroep nr. 11 vond in Den Haag plaats op
21-23 oktober 1986 en niet op 2 en 3 oktober zoals vermeld staat in het
Nader Voorlopig Verslag. De eindresultaten van deze Haagse Conferentie
hebben bij het Weense overleg geen rol gespeeld, maar waren wel ter
kennisneming aanwezig. In Wenen stonden centraal de bevordering van
de Europese audiovisuele produktie en de toekomst van de publieke
omroep naast de toenemende concurrentie van niet-publieke omroepaanbieders. De resultaten van «Den Haag» zijn momenteel in behandeling bij
het ambtelijk comité voor culturele samenwerking (CDCC) van de Raad
van Europa. Via de CDCC zal een en ander worden doorgeleid naar de
conferentie van cultuurministers, die in september van dit jaar zal
plaatsvinden in Lissabon.
De V.V.D."fractieleden stelden vragen over «het recente door Frankrijk
geïnitieerde (?) media-overleg».
Wellicht doelen deze leden op de bijeenkomst van een aantal Europese
lidstaten op 19 en 20 februari jl. te Parijs, waar een voorstel van de
Franse minister Leotard om te komen tot een Europees stimuleringsfonds
voor de audiovisuele industrie besproken werd. De Nederlandse delegatie
heeft tijdens deze bijeenkomst inderdaad een voorbehoud gemaakt en
wel op procedurele gronden.
Op basis van vooraf verstrekte informatie van Franse zijde over de aard
van de bijeenkomst werd van Nederlandse kant aangenomen dat het een
informatieve bijeenkomst betrof. Ter plaatse bleek echter dat het de
bedoeling was om tot een gezamenlijke intentieverklaring te komen. De
Nederlandse delegatie was hierop niet voorbereid en dus evenmin
gemachtigd om de ter plaatse gecreëerde tekst mede te ondertekenen.
Besloten werd om deze tekst met het «thuisfront» in Nederland nader te
bestuderen, alvorens tot eventuele ondertekening over te gaan.
Een van de redenen om zorgvuldigheid te betrachten is de financiële
«commitment» dat met een Nederlandse handtekening gepaard gaat. Van
de lidstaten zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd, aldus de
intentieverklaring. Om van het beoogde fonds daadwerkelijk een stimulerende werking te doen uitgaan is echter een aanzienlijk bedrag nodig. Een
werkgroep van de 12 EG-lidstaten zal de tekst van de intentieverklaring
nader uitwerken. Als aanzet hiertoe zal de Franse delegatie een tekstvoor-
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stel maken. Nederland zal, mede op grond van dit nadere voorstel, zijn
standpunt hierover bepalen.
De intentieverklaring werd reeds ondertekend door België, Denemarken,
Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal.
De leden van de V.V.D.fractie wezen erop dat het Engelse Lagerhuis
op 21 januari jl, duidelijk koos voor de resultaten van Wenen en zich
keerde tegen de opvattingen en directieven van de EG ter zake. Zij
vroegen naar het standpunt van de Nederlandse bewindsman. In de
memorie van antwoord hebben wij reeds opgemerkt dat tijdens de
conferentie van mediaministers in Wenen vast kwam te staan dat
verschillende regeringen van EG-lidstaten vooralsnog aanmerkelijke
aarzelingen hebben ten aanzien van de huidige concept-richtlijn. Unaniem
was men de opvatting toegedaan dat de Raad van Europa het forum bij
uitstek is om de problematiek van het grensoverschrijdend omroepverkeer
te regelen, gezien het simpele feit dat de Raad van Europa 21 lidstaten
heeft tegen «slechts» 12 voorde EG. Een eventuele EG-Richtlijn kan dan
ook heel gemakkelijk worden ontdoken door aanbieders die zich vestigen
in bijvoorbeeld Zwitserland.
Vandaar dat de in Wenen verzamelde mediaministers hebben besloten
binnen afzienbare termijn te zullen komen tot een Conventie inzake
grensoverschrijdend omroepverkeer. De voorbereiding daarvan is
inmiddels in volle gang.
Naar aanleiding van de vragen van de V.V.D. fractie, ten aanzien van de
directieven van de EEG terzake van de Media, of bedoelde directieven
reeds onder de Unieke Acte vallen en of momenteel nog het Luxemburgse
unanimiteitsuitgangspunt van kracht is, kan het volgende worden geantwoord. Vooralsnog is slechts sprake van één enkele concept-richtlijn die
ter beoordeling van de EEG-lidstaten door de Europese commissie is
voorgelegd en wel de concept-richtlijn inzake de coördinatie van bepaalde
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de
uitoefening van omroepactiviteiten. (Com. def. 146). Deze concept-richtlijn
berust naar de mening van de Commissie op de artikelen 59 e.v. EEG
Verdrag. Deze artikelen hebben betrekking op de totstandkoming van een
vrij dienstenverkeer.
In principe zou deze concept-richtlijn, gezien het feit dat het gaat om
de totstandkoming van een interne markt met betrekking tot omroepactiviteiten, vallen onder artikel 8A jo artikel 100A van de Unieke Acte. Het
dienstenverkeer maakt deel uit van de verwerkelijking van de zogenoemde
interne markt, de ene geografische en economische ruimte zonder
onderlinge grenzen. Voor de totstandkoming daarvan is een einddatum
van 1992 vastgesteld.
Ter vergemakkelijking van het bereiken van deze doelstelling is een
regeling opgenomen in de Unieke Acte met betrekking tot de overgang
van het vereiste van eenstemmigheid naar dat van gekwalificeerde
meerderheid. Deze regeling is in principe ook op deze richtlijn van
toepassing.
In dit verband kunnen nog twee punten worden opgemerkt. Ten eerste
dat betwist wordt dat artikel 59 e.v. EEG-Verdrag (dienstenverkeer) een
voldoende rechtsbasis biedt voor de gehele richtlijn. Met name de
stimulering van de audio-visuele industrie door middel van quota's vraagt
om een basis in de artikelen 100 (aanpassing wetgeving) of 235 (flankerend
beleid) EEG-Verdrag.
Ten tweede is de Unieke Acte nog niet in werking getreden. Verwacht
wordt dat dit op zijn vroegst rond april/mei 1987 het geval zal zijn. Voor
die tijd is echter besluitvorming, op het niveau van de Raad, niet te
verwachten. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de besluitvorming
rond de concept-richtlijn onder de Unieke Acte zal gaan vallen.
In het onwaarschijnlijke geval dat deze richtlijn geheel ongewijzigd aan
de Raad wordt voorgelegd, is zij derhalve onderworpen aan besluitvorming
middels gekwalificeerde meerderheid.
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Media richtlijn
Naar aanleiding van de vragen van de D66-fractie ten aanzien van de
interpretatie en de toepassing van het beginsel van het vrije dienstenverkeer
als neergelegd in artikel 59 e.v. EEG-Verdrag, in het licht van het CoditelArrest (zaak 62/79) kan het volgende worden gesteld. Het Coditel-Arrest
betreft hoofdzakelijk de beperkingen aan het vrije verkeer van diensten ex
artikel 59 e.v. EEG-Verdrag, voortvloeiend uit het auteursrecht. In dit
arrest wordt wederom voor recht verklaard, dat het uitzenden van
televisieberichten, met inbegrip van reclameberichten, als zodanig onder
de verdragsregels inzake het verlenen van diensten valt. Gesteld wordt
dat er geen enkele reden bestaat om het doorgeven van dergelijke
boodschappen via kabeltelevisie verschillend te behandelen. Het Hof
concludeert ondermeer op basis van het bovenstaande dat een uitzending
via kabeltelevisie zonder toestemming van de rechthebbende kan worden
verboden, indien de vertoonde film wordt ontvangen en doorgegeven na
door een derde in een andere lidstaat met toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.
Het zal duidelijk zijn dat het Hof niet genoodzaakt was zich te buigen
over de te onderscheiden gevallen waarin programma-signalen wel of
niet rechtstreeks te ontvangen zijn, een onderscheid dat in het verlengde
ligt van het onderscheid tussen de kabeldoorgifte van respectievelijk een
buitenlandse en een binnenlandse primaire uitzending, aangezien deze
procedure uitsluitend betrekking had op de kabeldoorgifte van één
bepaalde buitenlandse televisie-uitzending van een film.
Geconcludeerd kan worden dat, noch aan de uitspraak van het Europese
Hof in de Coditel-zaak, noch andere relevante uitspraken (zaak 155/73,
«Sacchi», zaak 52/79, «Debauve») argumenten kunnen worden ontleend
die eensluitend tegen de door de regering verdedigde twee-dienstentheorie pleiten. Verwacht wordt dat het Europese Hof hieromtrent in de
prejudiciële procedure Bond van Adverteerders e.a. vs de Staat (352/85)
uitspraak zal doen. De mondelinge pleidooien in deze zaak zijn vastgesteld
op 17 september 1987. Met betrekking tot de interpretatie van artikel 59
e.v. EEG-Verdrag, of te wel de vraag hoe zich te «onttrekken» aan dit
artikel, wordt verwezen naar de uitvoerige uiteenzetting in de memorie
van toelichting (blz. 86 t/m 89) (kamerstukken II, 1984-1985, 19 136,
nrs. 1-3) en de memorie van antwoord (blz. 10-11).
Strijd met Grondwet
Artikel 7 Grondwet
De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen nadere vragen over de
grondwettigheid van het wetsvoorstel. Gelet op het hierover reeds in de
memorie van antwoord gegeven betoog en de conclusie die de leden van
deze fractie hebben verbonden aan de uitvoerigheid van de daar
gegeven antwoorden, zal het nu te geven antwoord kort kunnen zijn. Het
tegengaan van reclame-uitingen in programma's zal geschieden zonder in
strijd te komen met artikel 7 van de Grondwet. Ontheffingen worden
verleend binnen de grenzen die artikel 7, tweede lid, stelt, dus: zonder de
betreffende uitzending tevoren ter toetsing voor te laten leggen. Artikel 7,
tweede lid, is op de hier bedoelde reclame-uitingen overigens in het
geheel niet van toepassing. Immers, het vierde lid van artikel 7 maakt het
mogelijk dat onderdelen van uitzendingen die bestaan uit handelsreclame
wél ter toetsing vooraf worden voorgelegd. Voorts zijn wij met de leden
van deze fractie van mening dat nieuwe wetten geen artikelen mogen
bevatten die in strijd zijn met de Grondwet; daarvan is in casu ook geen
sprake. De leden van de fractie van D66 vroegen ons commentaar op de
brief van de Stichting Richting Mediabeleid aan de commissie voor
Cultuur van de Eerste Kamer. Aan de punten die in de brief aan de orde
komen is in de memorie van antwoord reeds uitvoerig aandacht besteed.
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Op een aantal stellingen die in de brief zijn vervat zal hieronder nader
worden ingegaan, omdat daar naar onze mening sprake is van een
onjuiste uitleg van de betreffende Grondwetsbepaling resp. van het
gestelde in de memorie van antwoord. Anders dan de schrijvers van de
brief zijn wij van oordeel dat artikel 7, tweede lid, inderdaad uitsluitend
betrekking heeft op voorafgaand toezicht op concrete uitzendingen en
niet op het stellen van algemene eisen of beperkingen ten aanzien van
een geheel van programma's of programmacategorieën.
Wij wijzen erop dat in de tekst van het tweede lid wordt gesproken over
«een radio- of televisie-uitzending» en niet over «radio- of televisie-uitzendingen» en voorts op het gestelde in de memorie van toelichting bij de
Grondwetswijziging, waarnaar in de memorie van antwoord reeds werd
verwezen. Het geven van een ontheffing met toepassing van artikel 66,
derde lid, ten behoeve van de Belgische omroepprogramma's is dan ook
al niet met de Grondwetsbepaling in strijd te achten omdat het daar gaat
om het geheel van de uitzendingen van de Belgische omroep en niet om
concrete uitzendingen. De bepaling brengt dan ook geen voorafgaand
toezicht op uitzendingen mee, noch bij de oorspronkelijke uitzender noch
bij de machtiginghouder van de draadomroepinrichting. Evenmin als de
Grondwet maakt het wetsvoorstel een onderscheid in dit opzicht tussen
verspreiding van programma's via de ether of via de kabel De brief wekt
voorts de indruk als zou in de memorie van antwoord zijn gesteld dat
artikel 7, vierde lid, van de Grondwet meebrengt dat alle onderdelen van
een programma aan de bescherming van het tweede lid zijn onttrokken
indien daarin ook handelsreclame voorkomt. Dat is niet het geval. De
memorie van antwoord wordt in de brief ook niet correct geciteerd. Niet
is gesteld dat toezicht «met het oog op» handelsreclame zonder meer is
toegestaan, maar er is gesteld (op blz. 17 van de memorie) dat de daar
bedoelde reclame-uitgingen «uitsluitend het oog hebben op» handelsreclame. Daarmee werd bedoeld, en dat zij voor de duidelijkheid nogmaals
gesteld, dat uitsluitend voor zover het toezicht betrekking heeft op de
handelsreclame zelf, het bepaalde in artikel 7, vierde lid, van de Grondwet
van toepassing is.
Ten slotte wijzen wij er nog op dat de Mediawet in het geven van
bevoegdheden op dit punt zeker niet verder is gegaan dan de Omroepwet
en dat bij de herziening van de Grondwet de wetgever er zonder meer
van uitging dat de Omroepwet binnen de grenzen van het bepaalde in
artikel 7 van de Grondwet bleef.
Verwezen kan worden naar hetgeen is gesteld in de memorie van
toelichting (kamerstukken II, 13 857, nr. 3, blz. 34): «De onderhavige
bepaling opent met de opdracht aan de wetgever om ter zake van de zo
belangrijke media radio en televisie regelend op te treden. Daarbij is het
aan de wetgever overgelaten om te bepalen welk beleid te dien aanzien
moet worden gevoerd. Zo zal de wetgever moeten uitmaken of in dezen
al dan niet kan worden volstaan met de huidige Omroepwet».
Artikel 8 Grondwet
De leden van de fractie van D66 hielden twijfels over de procedure tot
ontbinding van de NOS, terwijl het lid van de G.P.V.fractie vragen stelde
over de positie van de NOS als «vereniging» in de zin van artikel 11 van
het ECRM-verdrag en van artikel 22 van het verdrag van New York van
1966 inzake burgerlijke en politieke rechten.
In antwoord op die vragen merk ik op dat, ook als aangenomen zou
worden dat een rechtspersoon als de NOS als een vereniging in de zin
van genoemde verdragen zou kunnen worden aangemerkt, het hier niet
gaat om een vrijwillige samenwerking.
De samenwerking van de instellingen die zendtijd hebben verkregen in
de NOS, is opgelegd door de Omroepwet. Van een wettelijke beëindiging
(of een belemmering) van een vrijwillige samenwerking, waar genoemde
verdragsbepalingen op doelen, is dus geen sprake. Het zou ook een
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merkwaardige consequentie zijn van de verdragsbepalingen, indien een
verplichte samenwerking wel bij wet is op te leggen maar niet bij wet is te
beëindigen. Van een onteigening sui generis is ook geen sprake. Wat het
wetsvoorstel effectueert is niet dat vermogensbestanddelen van de NOS
worden ontnomen en aan anderen worden toegedeeld. Op grond van het
bepaalde in het wetsvoorstel wordt de NOS (die ook bij wet in het leven
is geroepen) gesplitst in nieuwe rechtspersonen, op welke rechtspersonen
de vermogensbestanddelen van de NOS dan, uiteraard, overgaan. Wel is
er een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen. Daaromtrent kan
worden opgemerkt dat de zeggenschap die de omroepinstellingen in de
nieuwe constellatie krijgen, alles bijeengenomen, niet minder is dan die
welke zij hadden binnen het kader van de NOS. Het lid van de G.P.V.-fractie
vroeg zich in verband met dit Grondwetsartikel af of de interpretatie van
het begrip «openbare orde» zoals die in de memorie van antwoord was
neergelegd niet te ruim was, zodat dit een gevaar inhield voor een
uitholling van het gegeven grondrecht.
Het is zeker zo, dat mogelijke beperkingen van grondrechten restrictief
moeten worden uitgelegd. Dat geldt dus ook voor het begrip «openbare
orde» in artikel 8. Een belangrijke waarborg tegen uitholling geeft de tekst
van de bepaling al door mogelijke beperkingen uitsluitend voor te behouden
aan de formele wetgever. De splitsing van de NOS is een zo belangrijk
punt in het nieuwe omroepbestel dat wij van mening zijn dat artikel 8
daarvoor voldoende ruimte biedt. Overigens zij er nog op gewezen dat de
betreffende opmerking in de memorie van antwoord een opmerking ten
overvloede is: de voornaamste overweging met betrekking tot artikel 8
betrof de (niet-)toepasselijkheid van deze bepaling op de samenwerking
die binnen de NOS gestalte krijgt.
Artikel 134 Grondwet
Het lid van de G.P.V.-fractie stelde enkele vragen over de positie van
het Commissariaat voor de Media. Zoals in de memorie van antwoord,
mede naar aanleiding van opmerkingen van dit lid, is uiteengezet is het
Commissariaat niet aan te merken als een openbaar lichaam in de zin van
de Grondwet. Het begrip zelfstandig bestuursorgaan dient te worden
geplaatst tegen de ruimere achtergrond van wat wordt aangeduid als
functioneel decentralisatie. Van deconcentratie en administratieve
decentralisatie - begrippen die een volledige instandhouding van de
normale hiërarchische bevels- en beheersbevoegdheden veronderstellenkan in casu niet worden gesproken.
Geldstromen en doeleinden en STER
Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CD.A-fractie op
welke wijze nieuwe taken van het Commissariaat worden gefinancierd
delen wij mede dat zulks zal geschieden ten laste van de oproepmiddelen.
Voor de taken die te maken hebben met bijvoorbeeld abonnee-televisie of
provinciale omroep zullen, voor het vervallen daarvan, geen heffingen aan
die organen worden opgelegd.
De leden van deze fractie vroegen zich af of het niet meer voor de hand
zou liggen, juist nu geheel nieuwe verhoudingen en organen worden
geschapen, niet voort te borduren op het verleden (gedoeld wordt op de
huidige taken van de Regeringscommissaris enerzijds en de Minister van
WVC anderzijds) maar uit te gaan van taken en functies van het Commissariaat voor de Media. En ligt het dan niet voor de hand het Commissariaat
voor de Media, dat een overheidsorgaan is, uit de algemene middelen te
betalen, zo stelden deze leden.
Wij zijn het met de leden van de C.D.A.-fractie eens dat - met betrekking
tot de financiering van het Commissariaat voor de Media - het best
uitgegaan zou kunnen worden van taken en functies van dit orgaan
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zonder al te veel voort te borduren op het verleden. Ons inziens ligt het
niet in de rede dat het zelfstandige bestuursorgaan Commissariaat voor
de Media volledig uit algemene middelen wordt gefinancierd. Bij de
beslissing over de wijze van financiering van het Commissariaat hebben
overigens ook budgettaire overwegingen in de algemene-middelensfeer
een rol gespeeld.
Aanvankelijk stond ons financiering van alle taken van het Commissariaat
uit de omroepmiddelen voor ogen. Tijdens de behandeling van het
wetvoorstel Mediawet in de Tweede Kamer is echtere besloten om
compensatie te bieden, ten laste van de algemene middelen van WVC,
voor taken die nu nog door dit departement worden verricht maar onder
de vigeur van de Mediawet overgaan naar het Commissariaat.
Hoe groot deze compensatie zal zijn is op dit moment nog niet vast te
stellen, zoals reeds in de memorie van antwoord is vermeld. Ook het
aangeven van tenminste een maximum en minimum formatieve personeelsbezetting is, lopende het formatie-onderzoek, thans nog niet
mogelijk.
De leden van de D66-fractie zien in de mogelijkheid voor zendgemachtigden als IKON en Humanistisch Verbond om via samenwerking met een
omroepvereniging of de Stichting gebruik te kunnen maken van het
Stimuleringsfonds voor Nederlandse culturele omroepprodukties geen
stimulans voor de programmavrijheid. Zij vroegen de minister of hij toe
kan zeggen dat deze omissie bij de eerstmogelijke gelegenheid kan
worden hersteld.
Wij zouden willen vasthouden aan hetgeen wij reeds hebben gesteld,
namelijk dat deze omroepen niet verplicht zijn te voldoen aan de vereisten
van het volledig-programmavoorschrift danwei het verzorgen van programma's van culturele aard, zodat het niet voor de hand ligt dat zij rechtstreeks
voor bijdragen van het Stimuleringsfonds in aanmerking komen. Wij
vinden het bovendien voorbarig om te veronderstellen dat samenwerking
tussen omroepen geen stimulans zou zijn voor programmavrijheid. Van
een omissie is dus geen sprake.
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat in het wetsvoorstel
met twee maten wordt gemeten: er worden in het STER-bestuur wel
leden benoemd uit de kringen van uitgevers van een persorgaan, terwijl in
het STER-bestuur geen personen uit de kring van de omroep zullen
worden benoemd. Wij menen dat hier geen sprake is van meten met twee
maten; in de Memorie van Antwoord werd reeds gesteld dat de omroeporganisaties geen leden in het STER-bestuur kunnen hebben, omdat er
is gekozen voor een scheiding tussen het bedrijven van non-commerciële
omroep door zogeheten ledenorganisaties en het verzorgen van reclameboodschappen door de STER. Wij hechten eraan deze scheiding in
stand te houden.
Terecht wijzen deze leden op het feit dat het STER-bestuur geen enkele
invloed heeft op de programmering van de landelijke omroepverenigingen.
Juist omdat wij zoveel belang hechten aan deze onafhankelijkheid van de
programmamakers, willen we een belangenverstrengeling voorkomen die
- hoe sluipend en geleidelijk ook - op gang zou worden gebracht door het
benoemen van «omroep-mensen» in het STER-bestuur. Wij delen niet de
opvatting van deze leden dat de benoeming van STER-bestuursleden uit
kringen van uitgevers, leidt tot een onevenwichtigheid die gecompenseerd
zou moeten worden met benoemingen uit omroepkringen: het STER-bestuur in de huidige en beoogde samenstelling blijft dezelfde taak hebben
(een optimaal functionerende STER) en zal die taak moeten uitvoeren
zonder enige invloed op de programmering van radio- en televisieprogramma's.
De leden van de C.D.A.-fractie kwamen terug op hun vraag uit het
voorlopig verslag: wil de minister bij de uitkering van STER-inkomsten
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aan uitgevers van persorganen andere criteria hanteren dan expliciet
gebleken schade? Welke zijn die eventuele andere criteria en wat zal de
strekking zijn van de algemene maatregel van bestuur terzake? In de
memorie van antwoord hebben wij gesteld dat de uitkering aan uitgevers
op grond van artikel 133 uitdrukkelijk is bedoeld als een aanvullende
maatregel, die voortvloeit uit het Regeerakkoord. Uitgangspunt is dat
deze uitkering een zekere schadeloosstelling vormt voor derving van
advertentie-inkomsten ten gevolge van een toegenomen STER-opbrengst.
Voor een juiste verdeling van deze uitkering lijkt het derhalve wenselijk
dat de geleden schade ook daadwerkelijk wordt aangetoond of tenminste
aannemelijk wordt gemaakt.
Zoals reeds meerdere malen onderstreept, worden de kwesties van
vaststelling van de hoogte van de uitkering alsmede van de verdeling over
de diverse uitgevers primair overgelaten aan de betrokken partijen. Bij
uitblijven van overeenstemming kunnen bij algemene maatregel van
bestuur regels worden gesteld; zonder vooruit te willen lopen op die
situatie menen wij dat als criteria in aanmerking zouden kunnen komen
daadwerkelijk geleden schade als gevolg van (uitbreiding) van STER-reclame en de financieel-economische positie van de diverse uitgevers c.q.
persorganen. Het is overigens ook mogelijk dat de pers schade ondervindt
van andere opkomende media. Mocht het zover komen dat deze kwestie
bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld, dan zal eerst advies
gevraagd worden aan de Stichting Bedrijfsfonds voor de Pers. Overigens
wijzen wij erop dat onderhavige algemene maatregel van bestuur alvorens
in werking te kunnen treden eerst dient te worden overgelegd aan beide
kamers der Staten-Generaal, conform de bepaling van artikel 175 van het
wetsvoorstel.
Zendernetten en

middaguitzendingen

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen of het gebruik van de extra
zendtijd die op grond van artikel 40, tweede lid, desgevraagd aan een
omroepvereniging wordt toegewezen en door die omroepvereniging
wordt aangewend voor het realiseren van middaguitzendingen, volgens
de bedoeling van de wet is.
Wij kunnen hierop antwoorden dat de wet zich inderdaad niet tegen
een dergelijk gebruik van extra zendtijd verzet. Immers, op grond van
artikel 48, is de omroepvereniging vrij om te bepalen op welke wijze zij
een bestemming aan die zendtijd zal geven.
Voor wat betreft de indeling van de zendtijd, dus ook eventuele extra
zendtijd, verwijzen wij naar het daaromtrent bepaalde in artikel 3 1 , lid 3.
Door de leden van de P.P.R.-fractie is gevraagd, waarom het derde net
niet per 1 oktober (1987) kan worden ingevoerd en of de ondergetekende
het argument dat het derde net met ingang van die datum nog niet overal
in ons land kan worden ontvangen, van doorslaggevende betekenis acht.
Voorts wordt gevraagd of de ondergetekende er zeker van is dat het
derde net op 1 april 1988 wèl overal kan worden ontvangen, waarom
zolang met de beslissing is gewacht en of erkend wordt dat de omroepen
daardoor schade lijden.
De ondergetekende heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel
Mediawet in de Tweede Kamer op 2 september 1986 meegedeeld, een
invoeringsdatum van 1 oktober 1987, hoewel dan nog niet alle zenders
van het nieuwe net operationeel zouden zijn, het meest wenselijk te
vinden. De invoering op die datum werd verdedigbaar geacht met het oog
op een zo spoedig mogelijke uitvoering van het NOS-plan voor de
verdeling van de drie zendernetten over de omroepen. Daarbij werd er
door de ondergetekende overigens van uitgegaan, dat de omroepen bij
de programmering met het feitelijk bereik van de zenders zouden rekening
houden, door herhaling dan wel gelijktijdige uitzending van een aantal
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programma's van Nederland 3 op Nederland 1 en/of 2. Tijdens een
mondeling overleg met de vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur van
de Tweede Kamer op 11 februari jl. is onder meer over de invoeringsdatum
van het derde televisieprogramma en de problemen rond het wegvallen
van de middagtelevisie gesproken.
Aan de vaste Commissie is nadien meegedeeld, dat het bij nader inzien
verstandig zou zijn, om het derde programma eerst op 1 april 1988 van
start te doen gaan. Daarmee zou worden tegemoet gekomen aan de
bezwaren van de Nederlanders die later dan 1 oktober 1987 het derde
programma zouden kunnen ontvangen alsmede aan de bezwaren van
adverteerders.
Het was de ondergetekende inmiddels duidelijk geworden dat het
«doorprikken» van bepaalde programma's van Nederland 3 naar Nederland
1 of 9 hii rif* n m r n p n n r n h l p m p n \ / p r n n r 7 a a k t
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zenderkleuring zou worden belemmerd.
Volgens het versnelde bouwschema van de NV NOZEMA, zal de
hoofdzender te Wieringermeer medio april 1988 operationeel zijn en
zullen er na 1 april 1988 nog drie hulpzenders in bedrijf komen. De
NOZEMA zal uiteraard alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat
alle Nederlanders het derde programma meteen kunnen ontvangen maar
het mag niet bij voorbaat worden uitgesloten, dat dit voor een aantal
Nederlanders gedurende enkele weken niet het geval zal blijken te zijn.
Door de omroepen zijn met het oog op de invoering van het derde
televisieprogramma wellicht reeds uitgaven gedaan omdat aan de
invoeringsdatum van oktober 1987 werd vastgehouden en men daarvan
uitgaande reeds voorbereidingen heeft getroffen. Omdat er tussen de
beslissing om de invoeringsdatum alsnog op 1 april 1988 te stellen en de
aanvankelijke invoeringsdatum van 1 oktober 1988 een periode van ruim
zeven maanden ligt, zullen er echter naar mag worden aangenomen,
nauwelijks voorbereidingskosten zijn gemaakt. De in het kader van de
voorbereiding gedane uitgaven zullen overigens, nu ook de invoeringsdatum is verschoven, naar het ons voorkomt niet of nauwelijks hun nut
hebben verloren.
Omroepbladen en tientjesleden
De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben gesuggereerd dat artikel 14
van de wet niet te lezen geeft wat ermee wordt bedoeld. De regering wil
derhalve nogmaals de strekking van dit artikel verduidelijken. Artikel 14,
lid 2, van het wetsvoorstel is onmiskenbaar gesteld in de actieve vorm.
Dat houdt in, dat slechts die leden kunnen worden meegeteld, die hun
contributie hebben voldaan.
Het wetsvoorstel biedt thans, in tegenstelling tot de Omroepwet, geen
ruimte meer voor constructies waarmee door derden-betalingen ledenwinst
kan worden geboekt. Wel zijn er situaties denkbaar, waarbij betaling door
een derde bij volmacht de facto gelijk staat aan betaling door de betrokkene.
Het is aan de omroepvereniging om aannemelijk te maken dat er in een
bepaald geval sprake is van een volmacht. Wanneer evenwel de betaling
door een derde een meer structureel karakter draagt, zoals het geval was
bij de Veronica Omroep Stichting in de door de leden van de P.v.d.A.- en
de D66-fractie gememoreerde uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van
de Raad van State, (30-8-1985; R01 85.2073 Sp 190), moet voor wat
betreft de ledentelling het wetsvoorstel naar de letter worden genomen,
zoals hiervoor is aangegeven. De strekking van genoemde uitspraak kan
hier verder buiten beschouwing gelaten worden nu het wetsvoorstel geen
mogelijkheden kent, anders dan de Omroepwet, nadere regelen te stellen
ten aanzien van de vorm en inhoud van de positieve wilsverklaring bij
betaling door een derde. Een nadere aanscherping van het artikel wordt
niet nodig geacht.
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De leden van de V.V.D. fractie stelden een nadere vraag naar de
noodzaak tot de handhaving van de speciale auteursrechtelijke bescherming van de programmagegevens als neergelegd in artikel 59 van het
wetsvoorstel, in navolging van artikel 22 van de Omroepwet.
De argumenten, die pleiten voor genoemde bescherming hebben ruime
aandacht gekregen bij de totstandkoming van de Omroepwet. Te noemen
zijn in dit verband de vereenvoudigde bewijslast voor de omroep om het
hun toekomende recht te verwezenlijken en de bescherming van programmagegevens ook indien deze nog niet zijn openbaargemaakt. Destijds
waren moeilijkheden met de overneming van radio- en televisieprogrammagegevens aanleiding tot een nadere precisering van wat onder een
inbreuk op het auteursrecht op deze gegevens moet worden verstaan.
Thans kan niet ontkend worden, dat het auteursrecht op de programmagegevens, onverminderd het voorgaande, van belang is voor de
omvang van het ledental van de omroeporganisaties. Het verminderen
van de mogelijkheden van de omroepen zich rechtens te verzetten tegen
de overneming van programmagegevens maakt de omroepen onnodig
kwetsbaar. De speciale auteursrechtelijke bescherming van programmagegevens wordt derhalve nog steeds van waarde geacht.
Stichting Socutera/artikel

19 Omroepwet

De leden van de P.v.d.A. fractie stelden dat door het vervallen van
artikel 19 Omroepwet Socutera en de Bond zonder Naam hun zendtijd
zullen houden zolang zij voldoen aan de eisen van de Omroepwet op
grond waarvan zij zendtijd hebben verkregen. Deze zendtijd zou niet meer
kunnen worden ingetrokken. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur zou, zo stelden deze leden, in strijd met het wetsvoorstel handelen
indien hij deze beide zendgemachtigden hun zendmachtiging zo ontnemen,
omdat het wetsvoorstel dat onmogelijk maakt. De leden van de D66-fractie
sloten zich bij deze vragen aan.
Hetgeen de leden van de P.v.d.A.- en D66-fractie beweren is echter
onjuist. Er mag geen misverstand over bestaan dat het de uitdrukkelijke
bedoeling van het wetsvoorstel is een einde te maken aan de mogelijkheid
als bedoeld in artikel 19 Omroepwet. Het wetsvoorstel kent een limitatief
systeem van instellingen die in aanmerking komen omroepprogramma's
te verzorgen en te doen uitzenden. Hierin komt de mogelijkheid als
bedoeld in artikel 19 niet meer voor. Door de inwerkingtreding van de
bepalingen van de Mediawet ontvalt de basis aan de toewijzing van
zendtijd op grond van artikel 19 Omroepwet en dus ook aan de toewijzing
zelf. Alleen indien de Mediawet uitdrukkelijk anders bepaalt kunnen
bepaalde rechten in stand blijven. Bepaalde besluiten die op grond van de
Omroepwet zijn genomen kunnen dan op basis van artikel 1 51 Wetsvoorstel
in de overgangsperiode blijven doorwerken. Dit geldt ook voor de
zendtijdtoewijzing aan Socutera. Anders dan deze leden kennelijk menen
geschiedt de zendtijdtoewijzing jaarlijks, in principe tot 1 oktober van enig
jaar. Dit betekent dat de zendtijdtoewijzing aan Socutera zal door kunnen
lopen, op grond van het bepaalde in artikel 151, tot oktober van dat
daaropvolgende jaar. Daarna is zelfstandige zendtijdtoewijzing aan
Socutera niet meer mogelijk.
De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur op welke wijze hij denkt te kunnen waarborgen
dat uitzendingen van Socutera zodanig worden geprogrammeerd dat zij
op een redelijke kijkdichtheid kunnen rekenen.
Tevens wilden zij weten of de minister bereid is ter gelegenheid van
een toekomstige wetswijziging aandacht te besteden aan de positie van
Socutera zodat aan haar wens een gelijkwaardiger positie in het omroepbestel in te mogen nemen, tegemoetgekomen kan worden.
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Opgemerkt dient te worden dat de Ministervan Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur niet de waarborg kan geven dat uitzendingen van welke
instelling dan ook zodanig worden geprogrammeerd dat zij op een
redelijke kijkdichtheid kunnen rekenen.
Met betrekking tot de positie van Socutera merken wij op dat bij de
keuze om artikel 19 van de Omroepwet te laten vervallen, de wens om
versnippering tegen te gaan het primaat heeft gehad. Het is echter de
uitdrukkelijke taak van de Stichting ruimte te bieden voor organisaties als
Socutera die thans via artikel 19 zendtijd verkrijgen.Hierbij worden geen
problemen verwacht. Mocht echter blijken dat de uitzending van programma's waarbij Socutera wordt betrokken in het gedrang komen, dan is de
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in principe bereid ter
gelegenheid van een toekomstige wetswijziging te bevorderen om een
verandering aan te brengen in de positie van Socutera.
De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden dat via artikel 19 van de
Omroepwet etnisch-culturele minderheden eigen zendtijd kunnen
aanvragen en dit met succes hebben gedaan, terwijl in de Mediawet deze
mogelijkheid is verdwenen en er geen gelijkwaardig alternatief voor in de
plaats is gekomen. De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat via de
Mediawet allochtonen minder mogelijkheden hebben dan autochtonen en
minder mogelijkheden dan de Omroepwet bood om eigen zendtijd te
verkrijgen en vragen of de minister zich dit realiseert, of dat ook zijn
bedoeling is en zo niet, wat hij eraan denkt te doen.
Graag zouden wij willen rechtzetten dat etnisch-culturele minderheden
in het verleden zendtijd zouden hebben verkregen op grond van artikel
19. De Islamitische Omroep Stichting - waarop waarschijnlijk door de
leden van de P.v.d.A.-fractie wordt gedoeld - heeft zendtijd toegewezen
gekregen op grond van artikel 17 van de Omroepwet. Dit artikel biedt
genootschappen op geestelijke grondslag de mogelijkheid zendtijd te
verkrijgen voor het doen uitzenden van programma's op geestelijk terrein.
Ook in de Mediawet bestaat de mogelijkheid om hiervoor zelfstandig
zendtijd te krijgen.
Bestreden wordt de uitspraak dat allochtonen in de Mediawet minder
mogelijkheden hebben om zendtijd te verkrijgen dan in de Omroepwet.
Artikel 19 Omroepwet is niet primair bedoeld voor het verlenen van
zendtijd aan dergelijke groeperingen en heeft in het verleden dan ook
daarvoor niet de basis geboden.
Uitvoeringsmaatregelen

en

inwerkingtreding

Uitvoering
De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A. en D66 stelden
vragen over de invoering van de Mediawet. Zo vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie of de minister in het kader van de reorganisatie van de
NOS niet te gemakkelijk is voorbijgegaan aan de formele structuren en
bevoegdheid-verdelingen. Daarbij stelden deze leden dat de minister
zolang er sprake is van een wetsvoorstel geen bevoegdheden terzake
heeft en dat hij deze ook niet aan de Omroepwet kan ontlenen. Formeel
gezien menen wij dat deze leden gelijk hebben wat betreft de bevoegdheden
van de Minister van WVC in de fase dat het wetsvoorstel nog niet tot wet
is verheven. Overigens ontslaat dit de minister niet van zijn verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het wetsvoorstel waarvan hij eerste
ondertekenaar is. Het is echter ook niet zo dat dit in de memorie van
antwoord betoogd zou zijn. De daar genoemde eindverantwoordelijkheid
van de minister voor de reorganisatie ontstaat eerst op het moment dat
het voorstel kracht van wet krijgt. Om die reden zal de organisatie van de
reorganisatie eerst zijn beslag krijgen op dat moment en niet eerder.
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Uiteraard is het huidige NOS-bestuur bevoegd reeds nu op eigen initiatief
voorbereidende activiteiten te ontplooien. Met de passage in de memorie
van antwoord die spreekt over de eindverantwoordelijkheid voor de
reorganisatie van de minister «binnen de kaders van het wetsvoorstel» is
bedoeld te zeggen dat die verantwoordelijkheid beperkt is tot hetgeen
krachtens de Mediawet tot de verantwoordelijkheid van de minister
gerekend moet worden (te weten het bepaalde in de artikelen 142 en
volgende). De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de nieuwe
organen is primair een zaak voor de nieuwe besturen van die organen en
mitsdien niet van de minister en niet van het huidige NOS-bestuur. Wel
blijft de minister politiek verantwoordelijk voor een goede voorbereiding
van deze inrichting.
Voor invoering van de wet door middel van een invoeringswet, een
mogelijkheid waarop de leden van de fractie van het C.D.A. en D66
wezen, is in het onderhavige geval geen noodzaak.
Een dergelijke methode van invoering van een nieuwe wet ligt alleen
voor de hand indien de juridische problemen met betrekking tot de
invoering in het bijzonder worden gecompliceerd doordat de invoering
van de nieuwe wet velerlei effecten heeft op verschillende andere
wettelijke systemen. Dat is bij de onderhavige wet echter niet het geval.
De leden van de fractie van D66 vielen de hiervoor behandelde vragen
van de C.D.A.-fractie met betrekking tot de reorganisatie bij. Uit de
gegeven antwoorden zal duidelijk zijn dat anders dan deze leden menen
in onze visie geen sprake is van een reorganisatie op grond van besluitvorming van het NOS-bestuur. Dit sluit geenszins uit dat de besluiten
waarvoor de minister verantwoordelijk is uit hoofde van het bepaalde in
de Mediawet (zodra deze kracht van wet heeft en niet eerder) na goed
overleg met het huidige NOS-bestuur tot stand zullen komen. De op dit
punt in de regeringsverklaring gedane toezeggingen zullen dan ook
gestand gedaan worden. Daartoe is reeds uitvoerig overleg gevoerd met
de voorzitter en de Raad van Beheer van de NOS. Daaruit is onder andere
voortgevloeid - er is in dit nader voorlopig verslag reeds op gewezen dat besloten is de werkgroep die de Minister van WVC moet adviseren
inzake de inrichting en bewerktuiging van de Programmastichting alvast
van start te laten gaan. Dit onderdeel van de beoogde reorganisatie is
immers relatief weinig omstreden, terwijl er anderzijds sprake is van
bestuurlijke gecompliceerdheid (veel partners) die een wat langere
voorbereidingstijd vergt.
Voor wat betreft de overige werkgroepen - die met betrekking tot het
Facilitair Bedrijf en het Commissariaat voor de Media - stellen wij ons
voor, na de hopelijke totstandkoming van de wet, zo snel mogelijk tot
oprichting over te gaan. Over de samenstelling van die werkgroepen is
thans nog overleg gaande. Dat zelfde geldt voor de precieze datum van
inwerkingtreding van de wet. De NOS heeft terzake een netwerkplanning
ontworpen die zeer onlangs aan de Minister van WVC is toegezonden. De
genoemde werkgroepen zullen rapporteren aan de Minister van WVC en
tegelijkertijd aan de NOS, in de persoon van de voorzitter. Voor de
beslissingen over de adviezen van de werkgroepen draagt, met inachtneming van wat daarover in het voorgaande is gesteld, de Minister van
WVC de eindverantwoordelijkheid. Het spreekt vanzelf dat terzake
veelvuldig overleg met de NOS zal plaatsvinden.
In antwoord op de vraag van de leden van de D66-fractie naar aanleiding
van het op bladzijde 30 van de memorie van antwoord gestelde met
betrekking tot de verdeling van een deel van de meeropbrengst uit de
STER-reclame delen wij mede dat ons uiteraard niet bij voorbaat een
«fifty-fifty»-verdeling tussen pers en omroep voor ogen staat. De primaire
verantwoordelijkheid voor de verdeling blijft, zoals in de memorie van
antwoord is gesteld, bij partijen (omroep en pers) liggen. Het verschil in
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meeropbrengst in het gegeven voorbeeld (in het ene geval f 51,3 min. en
in het andere geval f 10,9 min.) vindt zijn oorzaak in de invoering van
zwevende reclameblokken ten behoeve van de financiering van het derde
televisieprogramma. Het ligt derhalve niet in de rede in beide gevallen
bijvoorbaat van een zelfde procentuele verdeling uit te gaan.
Het rapport van professor Driehuis staat op het punt te verschijnen.
Een reactie op dit rapport - dat naar wij hebben vernomen drastisch is
herzien - is thans op basis van het reeds uitgegeven persbericht nog niet
mogelijk. Hiermee is ook een antwoord gegeven op vragen van de leden
van de V.V.D. fractie over voorlopige conclusies uit het rapport-Driehuis.
De algemene maatregelen van bestuur
De leden van de C.D.A. fractie stelden de vraag exact aan te geven
hoeveel algemene maatregelen van bestuur zullen worden afgekondigd.
Op deze vraag kan niet met de door de fractie van het C.D.A. gewenste
exactheid worden geantwoord. Voor de werking van een nadere regel die
bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur moet worden
vormgegeven maakt het in principe ook niet uit of alle nadere regels
gezamenlijk in een algemene maatregel van bestuur worden ondergebracht,
danwei afzonderlijk. Om pragmatische redenen zullen, zo is ons voornemen,
zoveel mogelijk regels in een besluit, in één algemene maatregel van
bestuur worden ondergebracht.
Het is evenwel denkbaar bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld onderwerpen die in beginsel regelmatig aan verandering onderhevig kunnen
zijn, zoals de hoogte van de omroepbijdragen of de hoogte van de
maximaal te heffen provinciale opslag, in een afzonderlijk besluit te
regelen. Een zelfde gedachte kan voorstaan bij die regels die op grond
van artikel 175 van het wetsvoorstel aan de Kamer moeten worden
overlegd of die alleen onder bepaalde omstandigheden tot stand behoeven
te komen.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de minister de onderwerpen en
de hoofdlijnen van alle in het wetsvoorstel aangekondigde algemene
maatregelen van bestuur weer te geven. De leden van de D66-fractie
sloten zich bij deze vraag aan.
Hieronder volgt een overzicht van de hoofdlijnen van algemene
maatregelen van bestuur. Deze hoofdlijnen zijn voor het merendeel der
algemene maatregelen van bestuur reeds toegelicht, met name in de
memorie van toelichting op het wetsontwerp. Kortheidshalve zal in deze
gevallen hiernaar verwezen worden. Over de meer precieze teksten van
de algemene maatregelen van bestuur kan op dit moment nog geen
nadere informatie verstrekt worden.
Artikel
31.1

zenderkleuring

31.4

zendtijdaanvraag

35
38.1

overheidsvoorlichting
percentage aandeel omroepen,
met beperkte taak

38.2

zendtijdverdeling omroepen
met beperkte taak

39.2

zwevende reclameblokken

memorie van toelichting,
pagina 58
memorie van toelichting,
pagina 64
memorie van toelichting,
pagina 64
memorie van toelichting,
artikelsgewijze toelichting,
pagina 114
memorie van toelichting,
artikelsgewijze toelichting,
pagina 114
memorie van toelichting,
pagina 93 en artikelsgewijze
toelichting, pagina 114
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42.5
50.

zendtijdaanvragen lokale/regionale omroep
percentageverdeling programmavoorschrift

51.4

gezamenlijk programma

52.2

niet-vermijdbare reclame

58.3

regeling programmabladen

61

bestedingsverplichting bij
NOB
regels voor aanbieding programma's ter uitzending

63

86.2

omroepkoren- en orkesten

91.4

hoogte investeringsbeslissing
NOB, termijn voor investeringsbeslissing NOB
regels nieuwbouw

103.

106.2
107.1
11.1.2
111.5
112.2
116.1
116.2
118
119.2
121.3
124
130.5
131
132.2
133.2
154
158

regels met betrekking tot
financiële verantwoording
voorschotregeling facilitaire
gelden
vaststelling hoofdsom omroepbijdrage
maximum provinciale opslag
afschaffing ontvanginrichting
ontheffing omroepbijdrage
idem
betaalwijze omroepbijdrage
terugbetaling omroepbijdrage
verzegelde ontvanginrichtingen
bezoldiging bestuursleden
Fonds
kredietverlening
uitkeringen Bedrijfsfonds
voorschriften steunverlening
werkwijze, procedure steunverlening
percentage bestedingsverplichting
verlenging vervalling van
artikel 84.7 en 91

memorie van toelichting,
pagina 65 en 66
Medianota pagina 12, schriftelijke vragen (18035, nr. 3,
vragen 135-137)
memorie van toelichting,
pagina 56
memorie van toelichting,
pagina 68 en 69
Inhoud stemt in hoofdlijnen
overeen met concept-Reclamebesluit
memorie van toelichting,
pagina 116 en 117
memorie van toelichting
pagina 74
memorie van toelichting,
artikelsgewijze toelichting
pagina 121 en 122
memorie van toelichting,
pagina 75
memorie van toelichting,
pagina 77
het betreft hier procedurevoorschriften van wat als
nieuwbouw wordt aangemerkt
en wanneer aanvragen moeten
worden ingediend.
Aansluiting zal gezocht worden
bij de huidige regels van
RC/WVC met betrekking tot de
financiële informatiebehoefte
zie huidige Omroepbijdragebesluit terzake
memorie van toelichting,
pagina 61
het betreft hier verbeteringen
ten behoeve van de uitvoerende
taken op basis van het huidige
Omroepbijdrage-Besluit

zie memorie van toelichting,
pagina 84 en 85

memorie van toelichting,
pagina 74
Deze algemene maatregel van
bestuur zal voorlopig niet
worden opgesteld.
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160

invoering Mediawet

161

Bloemendaal en Apeldoorn

168

uitzending militairen

173

openbare veiligheid

memorie van antwoord 1e
Kamer, pagina 27-30
memorie van toelichting,
artikelsgewijze toelichting,
pagina 127 en 128
memorie van toelichting,
artikelsgewijze toelichting,
pagina 128
memorie van toelichting,
artikelsgewijze toelichting,
pagina 129

De leden van de P.v.d.A.fractie vroegen of de term «voor zover nodig»
(memorie van antwoord, pagina 31) betrekking heeft op «onmiddellijk» of
op «overleg». Zij vroegen voorts of de minister wil aangeven wie hij
verstaat onder «de direct betrokken partijen».
De term «voor zover nodig» heeft zowel betrekking op «onmiddellijk»
als op «overleg», namelijk indien het gaat om een algemene maatregel
van bestuur die gelijktijdig met de Mediawet in werking moet treden.
Onder direct betrokken partijen dient te worden verstaan de belanghebbenden waar een algemene maatregel van bestuur betrekking op
heeft.
Naar aanleiding van de beantwoording van de vraag over de percentageregeling van het volledig-programmavoorschrift stelden de leden van
de C D A . f r a c t i e de vraag of de Minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur hiermee aanduidt dat de algemene maatregel van bestuur niet
is een maatregel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b. Deze
vraag moet ontkennend worden beantwoord. De Mediaraad kan over een
algemene maatregel van bestuur haar advies uit brengen. Uit artikel 2
vloeit echter niet de juridische verplichting voort de Mediaraad om advies
te vragen.

ARTIKELSGEWIJS
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel I
Het spijt ons dat we de leden van de P.v.d.A. fractie niet hebben
kunnen overtuigen van de toereikendheid van de in het wetsontwerp
gegeven definities. Met betrekking tot de door hen in het nader voorlopig
verslag naar voren gebrachte opmerkingen merken wij achtereenvolgens
het volgende op. De definitie van «programma» is inderdaad geen
inhoudelijke begripsomschrijving; de bedoeling, en het effect, van de
definitie is niet meer dan dat in gevallen waar in de wettekst het woord
«programma» wordt gebruikt, daar zowel een radio- als een televisieprogramma kan worden bedoeld. De opmerking van deze leden dat een
abonneeprogramma volgens het bepaalde in artikel I onder e niet en
volgens het bepaalde onder b wèl onder het begrip programma valt,
begrijpen wij niet. Een abonneeprogramma kan zowel een radio- als een
televisieprogramma zijn; in geen opzicht is op dit punt een tegenstelling
tussen het bepaalde onder b en het bepaalde onder e. Deze leden merken
voorts op dat in de memorie van antwoord enerzijds (blz. 31) wordt
opgemerkt dat de Mediawet geen betrekking heeft op uitzenden, maar
anderzins (blz. 32) wordt gesteld dat de begrippen uitzenden en omroep
juist niet van elkaar worden losgeweekt. Het laatste citaat is echter niet
geheel volledig. In de memorie wordt gezegd: «Het «uitzenden» wordt in
de Mediawet niet losgeweekt van het begrip omroep. De definitie van
«omroep» is immers zonder meer ontleend aan artikel 1 van de Omroep-
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wet.» De passage zet dus uiteen dat het niet de Mediawet is die deze
begrippen losweekt, maar dat zulks al het geval is onder de werking van
de Omroepwet; dat is ook de reden waarom wordt verwezen naar artikel
1 van de Omroepwet.
Hoofdstuk I I . De Mediaraad
Inleidende

opmerkingen

In tegenstelling tot hetgeen de leden van de C D A . f r a c t i e menen geeft
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, anders dan onder
de Omroepwet met betrekking tot de Omroepraad, geen instructie meer
aan de Mediaraad. In het wetsvoorstel kon ons inziens worden volstaan
met de eis van goedkeuring van de door de Raad zelf opgestelde regels
ten aanzien van haar werkwijze. Dientengevolge kan de door de leden van
deze fractie gewenste instructie niet worden overlegd.
De C.D.A. fractieleden wilden weten of wij bereid zijn toe te zeggen dat
alle ministeriële regelingen, richtlijnen, voorschriften en regelgeving - ook
indien afkomstig van het Commissariaat voor de Media - aan de
Mediaraad ter advisering zullen worden voorgelegd.
Een dergelijke algemene en niet geconditioneerde toezegging gaat ons
te ver. Wij menen dat het de voorkeur verdient van geval tot geval te
bezien of en in hoeverre er behoefte bestaat aan een advies van de
Mediaraad. Wij zullen daarin overigens niet terughoudend zijn en wijzen er
bovendien op dat het de Mediaraad vrijstaat altijd uit eigen beweging
advies uit te brengen.
De leden van de P.v.d.A.fractie begrepen de reactie van de minister op
de vragen betreffende de Mediaraad niet. Zij meenden dat de wezenlijk
andere positie van pers en omroep behandeling van alle onderwerpen op
deze terreinen in een raad die het gehele terrein geacht wordt te bestrijken,
inefficiënt zal maken.
Op het gevaar af in herhaling van argumenten te vallen zonder elkaar te
kunnen overtuigen, willen wij hierop als volgt reageren. Wij erkenden in
de memorie van antwoord reeds de mogelijkheid of zelfs de wenselijkheid
dat een bepaald onderwerp wordt voorbereid door een commissie binnen
de Mediaraad, maar vervolgens zal voor een goede, afgewogen advisering
behandeling door de voltallige raad noodzakelijk zijn. Wij menen, dat alle
onderwerpen die voldoende importantie hebben om door de raad
behandeld te worden consequenties en aspecten hebben die verder
reiken dan één geïsoleerd deel van het Mediaterrein. Derhalve bestrijden
wij de opvatting, dat behandeling van alle onderwerpen door één Mediaraad
inefficiënt zou zijn.
Voorts vroegen de leden van de P.v.d.A. fractie wat de minister
verstaat onder onafhankelijkheid van de leden van de Mediaraad.
Zoals reeds in de memorie van antwoord werd opgemerkt wordt de
Mediaraad niet een ontmoetingspunt waar belangengroepen elkaar
treffen en waar men dus met een vorm van last en ruggespraak te maken
krijgt. De leden van de Mediaraad worden dan ook benoemd op voordracht
van de Minister van WVC en niet op voordracht van enige media-organisatie.
Als benoemingscriteria zijn vermeld: een breed expertisegebied
alsmede praktijkervaring. In dat licht bezien, wordt de kwestie of de leden
al dan niet binding hebben met een media-organisatie op zich zelf van
minder betekenis geacht. Dat wil uiteraard niet zeggen dat die kwestie
van geen enkel belang zou zijn. Het ligt voor de hand om bij benoemingen
voor de Mediaraad deze factor mee te wegen, maar het gaat ons te ver
om iedere binding met een media-organisatie bij voorbaat onverenigbaar
te verklaren met het lidmaatschap van de Mediaraad.
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Op de opmerkingen van de leden van de P.v.d.A.fractie omtrent een
«statische Mediaraad» willen wij als volgt reageren. Het is niet zo, dat een
Mediaraad van onafhankelijke leden - in de betekenis die de leden van de
P.v.d.A.-fractie eraan wensen te geven, namelijk zonder enige binding
met de mediawereld - per definitie minder goede adviezen zou geven,
maar wij menen dat een dergelijke invulling van het begrip onafhankelijkheid
een onnodig beletsel kan vormen voor het benoemen van personen die in
ruime mate voldoen aan de eerdergenoemde criteria van brede expertise
en praktijkervaring.
Het feit dat de adviezen van de Omroepraad van hoge kwaliteit waren
en zijn, is op zich geen argument om te vrezen dat de advisering van de
Mediaraad van mindere kwaliteit zal zijn, omdat daar (wellicht) enkele
personen in zullen worden benoemd die een of andere binding hebben
met de mediawereld. Er zij nogmaals op gewezen dat een dergelijke
binding per «geval» op zijn merites moet worden beoordeeld, waarbij de
doorslag moet geven of de persoon in kwestie in staat zal zijn om
onafhankelijk binnen de Mediaraad te functioneren.
Hoofdstuk III. Het Commissariaat voor de Media
Inleidende

opmerkingen

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van het C D A . of
het ontbreken van de mogelijkheid tegen de schorsingsbesluiten van de
minister een arob-procedure te starten, de constructie van het commissariaat als zelfstandig bestuursorgaan (of «een ander (overheids)-orgaan»)
niet in de kern aantast, merken wij het volgende op.
Het ontbreken van een beroepsmogelijkheid is een uitvloeisel van de in
de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikking in artikel 5,
onder b, opgenomen algemene uitzondering met betrekking tot beschikkingen tot schorsing van besluiten. Deze uitzondering kwam ook reeds
voor in de Wet beroep administratieve beschikkingen (Wet Bab). In de
memorie van toelichting van laatstgenoemde wet staat: «Het doel
waarvoor in verschillende wetten aan de Kroon de bevoegdheid is
gegeven om besluiten van lagere organen te schorsen - te weten te
voorkomen dat een besluit, waarvan de regering overweegt of het niet
wegens strijd met de wet of met het algemeen belang moet worden
vernietigd, inmiddels reeds gaat werken - zou doorkruist kunnen worden,
als tegen de schorsingsbeschikking zelf verzet mogelijk zou zijn.»
Wij achten ook in het geval van het commissariaat het ontbreken van
een beroepsmogelijkheid tegen een schorsingsbesluit een logisch gevolg
van de in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid tot repressief
toezicht in de vorm van een mogelijkheid tot vernietiging van besluiten.
Van een te ver gaande, en dus ongepaste, aantasting van de positie van
het commissariaat als zelfstandig bestuursorgaan kan dan ook niet
gesproken worden.
Het lid van de G.P.V. fractie vroeg of wij bereid zijn via een novelle
alsnog de Mediawet in deze zin te wijzigen dat beroep op de Minister van
WVC mogelijk is, die terzake alvorens te beslissen de Mediaraad hoort.
Het lid van de G.P.V.-fractie en ook de leden van de P.v.d.A.-fractie
wezen in dit verband op het artikel van J. T. van Stegeren in «Trouw» van
19 februari 1987.
Zoals eerder in de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling van
de zijde van de regering is aangegeven, is bewust gekozen voor een
afstandelijke taak voor de Minister van WVC waar het gaat om de
beslissingen over zendtijd. Mede daarvoor wordt het commissariaat in het
leven geroepen als zelfstandig bestuursorgaan. Tegen de beslissing van
het commissariaat is, naar wij in de memorie van toelichting hebben
uitgesproken, beroep mogelijk op grond van de Wet arob. Daarmee is
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een even goede rechtsbescherming geboden als thans het geval is, ook
op het punt van de zorgvuldigheid. Er is overigens geen enkele reden om
te veronderstellen dat het commissariaat bij de voorbereiding van de
besluitvorming en bij de beslissing zelve minder zorgvuldig zou te werk
gaan dan het geval is in de huidige procedures. Het commissariaat kan bij
zijn oordeelsvorming over bepaalde aspecten van de aanvraag, desgewenst
ook te rade gaan bij deskundige buitenstaanders. Wij zien derhalve de
noodzaak of wenselijkeid van een novelle op dit punt niet in.
Artikel 9, tweede lid
In antwoord op vragen van de leden van de C D A . f r a c t i e wil de
regering, overeenkomstig de memorie van antwoord (op blz. 37) toezeggen
artikel 9, tweede lid, onderdeel b, niet in werking te laten treden. Bij de
eerst volgende gelegenheid die zich hiertoe aandient kan deze bepaling
worden geschrapt.
Hoofdstuk IV. De binnenlandse omroep door middel van omroepzenders
Artikel 16
De opvatting van de leden van de P.v.d.A-fractie dat de zinsnede op
pagina 39 van de memorie van antwoord over de taak van de Programmastichting alleen betrekking heeft op de ca.o. is juist.
Artikel 18, jo artikel 20
De leden van de fractie van D66 vreesden dat, gezien de bevoegdheden
van de Programmaraad, de invloed vanuit de samenleving op de program
ma's van de Stichting sterk zou verminderen ten opzichte van de huidige
situatie. De regering acht deze vrees om de navolgende redenen ongegrond. Weliswaar hebben de huidige programmaraden de bevoegdheden
om richtlijnen en aanwijzingen te geven ten aanzien van de gezamenlijke
programma's ten behoeve van de Raad van Beheer van de NOS, maar zij
zijn voor de uitoefening van hun taak verantwoording schuldig aan het
NOS-bestuur. In de praktijk houdt dit in dat richtlijnen en aanwijzingen in
gezamenlijk overleg tussen de programmaraden en de Raad van Beheer
c.q. het bestuur tot stand komen. De eindverantwoordelijkheid voor de
programmering ligt te allen tijde bij het NOS-bestuur.
Deze situatie, die algemeen als bevredigend en werkbaar wordt
beschouwd, wordt in de constellatie van de Mediawet gecontinueerd. De
samenstelling van de Programmaraad staat naar de mening van de
regering reeds borg voor een advisering die van groot gewicht zal zijn bij
de besluitvorming van het bestuur van de Stichting. Overigens zal deze
advisering zich kunnen uitstrekken tot het gevraagd en ongevraagd
opstellen van richtlijnen en aanwijzingen waarvan thans sprake is in
artikel 44 Omroepwet. Deze bevoegdheid wordt de Programmaraad
derhalve niet ontnomen.
Paragraaf 4. De Stichting
Inleidende

etherreclame

opmerkingen

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen naar de bedoeling van de
bepalingen in het wetsvoorstel ten aanzien van de maximale hoeveelheid
Ster-zendtijd.
De suggestie, dat bij de vaststelling van het maximum van 5%, inclusief
omlijsting, sprake zou zijn van een vergissing, dan wel dat een beroep zou
moeten worden gedaan op artikel 32, moet worden weersproken.
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De in het wetsvoorstel vastgestelde norm van 5% maakt een verruiming
van STER-zendtijd zowel voor radio als voor televisie zeer wel mogelijk.
Ter illustratie vermelden wij hierbij dat momenteel de STER-reclame
(omlijsting meegerekend), ca. 1,7% uitmaakt van de totale hoeveelheid
radiozendtijd. Bij televisie is het percentage ca. 4,2 (inclusief omlijsting),
waarbij de per 1 januari jl. geïntroduceerde zwevende reclameblokken zijn
meegerekend.
Dit percentage zal als gevolg van de komst van het derde net dalen
naar ca. 3,8 in het geval de hoeveelheid reclamezendtijd stabiel blijft.
Artikel 28 sub b
De leden van de V.V.D.fractie wilden ingelicht worden over de
betekenis van het woord «ook» in de tweede alinea van het onderdeel, op
bladzijde 41 van de memorie van antwoord dat hier aan de orde is. Voor
de goede orde herhalen wij hier de bedoelde passage: «Als gevolg van
een door de Tweede Kamer aangenomen amendement is artikel 28
zodanig aangevuld dat ook een overlegorgaan voor lokale omroepinstellingen voor een vergoeding van kosten in aanmerking komt». Met het
woord «ook» in de aangehaalde passage uit de memorie van antwoord
hebben wij niets meer willen aanduiden dan dat door deze amendering
naast de eerder in artikel 28 genoemde vergoedingen nu ook aan een
overlegorgaan voor lokale omroep een vergoeding uit de omroepmiddelen
kan worden toegekend.
De leden van de V.V.D. fractie wilden in dit verband nog eens wijzen op
het gestelde in de derde alinea uit de memorie van toelichting (bladzijde
59/60).
Daar werd met betrekking tot het onderscheid tussen provinciale en
lokale omroep betoogd dat «door dit onderscheid tevens de mogelijkheid
is geopend om het verschil in financieringsregime tussen beide vormen
(van omroep) te kunnen weergeven».
Volgens hen blijft het onduidelijk waarom ten aanzien van de instelling,
c.q. instandhouding van een overlegorgaan voor lokale, respectievelijk
regionale omroep zo apert voor een verschillend regime van behandeling
in financieel opzicht is gekozen; in het geval van de lokale omroep
bekostigt de minister direct het door hem aangewezen overlegorgaan,
terwijl in het geval van de regionale omroep het overlegorgaan, aldus
deze leden, volstrekt afhankelijk is van de bereidheid van provinciale
besturen de benodigde bedragen zelfstandig telkenjare op te voeren en
te voteren. Over bovenstaande opmerkingen zij het volgende medegedeeld.
Door de door de Tweede Kamer aangebrachte wijziging in artikel 28 is
het onderscheid qua financiering tussen lokale en provinciale omroep ons
inziens niet komen te vervallen. Er is slechts gekozen voor de mogelijkheid
van financiering van één overlegorgaan van lokale omroepen op landelijk
niveau.
De lokale omroepen zelf zullen niet uit omroepmiddelen worden
gefinancierd. Een overlegorgaan voor regionale omroep kan indirect via
de begrotingen van de desbetreffende provinciale omroepen gefinancierd
worden.
De desbetreffende provinciale omroep zal binnen haar budget daarvoor
derhalve financiële middelen dienen te vinden, indien het provinciaal
bestuur daartegen geen bezwaar maakt. Deze middelen kunnen afkomstig
zijn uit de opslag op de omroepbijdrage die de provincie heft, uit de
provinciale middelen of in geval van dunbevolkte provincies tevens uit de
landelijke omroepmiddelen.
Wij gaan ervan uit dat het provinciaal bestuur bij de bepaling van de
hoogte van de opslag rekening houdt met de kosten die verbonden zijn
aan een bijdrage van de regionale omroep aan een overlegorgaan.
Dergelijke kosten behoeven dus niet op de algemene provinciale middelen
te drukken. Wij zijn van mening dat er voldoende mogelijkheid bestaat om
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een overlegorgaan voor regionale omroepen door de omroepen uit
omroepmiddelen te laten financieren.
Er is dus geen sprake van een uitermate ongewisse situatie waarbij
waarborgen voor continuïteit ontbreken. Het is niet onze intentie om na
21 januari 1989 (de te verwachten ingangsdatum voor het nieuwe
financieringssysteem voor regionale omroep) een overlegorgaan voor
regionale omroep rechtstreeks uit de algemene omroepmiddelen te
financieren.
Bij de vaststelling van de hoogte van de aanvullende bijdragen aan
dunbevolkte provincies is uitgangspunt het uitgavenniveau van de thans
bestaande autonome regionale omroepen. In dat uitgavenniveau is een
bijdrage aan het overlegorgaan voor regionale omroep verdisconteerd.
Afdeling 2 De toewijzing en uitrekking van zendtijd
Paragraaf 2, lokale en regionale omroep
De leden van de P.v.d.A.-fractie memoreerden dat eind december 1986
het rapport van de commissie-Zegveld (Commissie Integratie lokale
telecommunicatie infrastructuren) werd uitgebracht.
Zij stellen dat de aanbevelingen daarin verregaande cultuurpolitieke
implicaties hebben. Zij verzoeken de minister te laten weten hoe zijn
reacties op dit rapport luiden.
Op het regeringsstandpunt ter zake kan thans niet worden vooruitgelopen.
In aanvulling op wat reeds in de memorie van antwoord is vermeld
delen wij in antwoord op een vraag van de P.v.d.A.-fractie mee dat de
door deze leden genoemde f 2 5 min. die thans uit de omroepmiddelen
beschikbaar zijn voor de regionale omroepen niet geheel of gedeeltelijk
zal dienen ter financiering van de uitbreiding van de zendtijd met 520
uren per jaar ten behoeve van het derde net.
Ter dekking van de uitgaven van deze zendtijduitbreiding is de reclamezendtijd per 1 januari jl. uitgebreid door invoering van zwevende reclameblokken.
De leden van de D66-fractie wilden vernemen of uit het antwoord
onder «personeel» op bladzijde 46 van de memorie van antwoord mag
worden afgeleid, dat voor omroepmedewerkers na invoering van de
Mediawet verscheidene ca.o.'s gaan gelden? Te noemen valt een ca.o.
voor omroepverenigingen en de Programmastichting, een voor de
medewerkers van het Bedrijf, terwijl de situatie voor de medewerkers van
regionale omroepen volstrekt onduidelijk is. Daarvoor zijn opties als:
aansluiting bij de ca.o. van omroepverenigingen en stichting, een eigen
ca.o. voor de medewerkers van regionale omroepinstellingen, vrijheid
van werkgevers en werknemers op grond van artikel 2, lid 2 van de
WAGGS, aldus deze leden.
In het onderhavige wetsvoorstel is vastgelegd dat de Programmastichting
in samenwerking met de Wereldomroep ca.o.'s afsluit binnen de grenzen
van de goedgekeurde begroting (artikel 16, lid 2, onder h). Deze formulering
kwam al voor in de Omroepwet (artikel 39, lid 2, onder g) en is bij
amendement (19 136, nr. 173) in het wetsvoorstel opgenomen. Omtrent
de werkingssfeer van de genoemde ca.o.'s is echter in het wetsvoorstel
niets vastgelegd. Zoals in de memorie van antwoord (op bladzijde 39)
reeds is gesteld blijkt uit de toelichting op dit amendement en de discussies
in de Tweede Kamer terzake dat de taak van de Stichting zich terzake
beperkt tot behartiging van de belangen van de landelijke omroepinstelling.
De af te sluiten ca.o.'s zullen derhalve in ieder geval op de Stichting en
de landelijke omroepinstellingen van toepassing zijn. Anderen kunnen
zich bij deze ca.o. aansluiten, waarbij dan te denken valt aan het Bedrijf
en de regionale omroepen, maar dat is aan betrokkenen zelve.
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Voor medewerkers van het Bedrijf kan binnen gegeven budgettaire
kaders, een afwijkende ca.o. gaan gelden, indien partijen (werkgevers en
werknemers) daartoe besluiten. Dit geldt ook voor medewerkers van de
regionale omroepen. Op de vraag of er daadwerkelijk verscheidene
ca.o.'s zullen gaan ontstaan kan thans derhalve nog geen antwoord
worden gegeven. In iedere geval zal op alle betrokken werkgevers de
WAGGS van toepassing zijn.
Afdeling 3 Rechten en verplichtingen van de instellingen aan wie zendtijd
is toegewezen
Artikel 52
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of voor te sponsoren programma's het «brede» of het «engere» cultuurbegrip zal worden gehanteerd
en welke criteria gehanteerd zullen worden als beslist moet worden over
een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.
In het geval van sponsoring hebben wij het voornemen om regels
terzake met name betrekking te laten hebben op programma's waarbij
sprake is van uitzending van elders geproduceerde en gesponsorde
evenementen op het terrein van de podiumkunsten of van al dan niet
gecoproduceerde en gesponsorde films.
Het betreft hier programma's waarop het «engere» cultuurbegrip van
toepassing is.
Wat het Stimuleringsfonds betreft, gaan wij ervan uit dat in principe
alle programma's in aanmerking komen die onder het brede cultuurbegrip
vallen, zoals dat bij de controle op het volledig programmavoorschrift zal
worden gehanteerd.
Het gaat hierbij, zoals de Kamer weet, om Nederlandse culturele
omroepprodukties van bijzondere aard. Bij bijzondere aard wordt gedacht
aan artistiek waardevolle produkties waarvan financiering en realisering
zonder bijdrage van het fonds problematisch zou kunnen zijn. Wij menen
dat de concrete bepaling van wat onder Nederlandse culturele omroepprodukties moet worden verstaan door het bestuur dient te worden
vastgesteld. In de dagelijkse praktijk van het fonds zal het bestuur hier de
nodige ervaring mee op moeten doen.
Hoofdstuk V. Het gebruik van de draadomroepinrichtingen
Het geconstateerde manco in artikel 70 van het wetsvoorstel op het
punt van de doorgifte van lokale en regionale programma's, die niet tot
het verplichte menu behoren, was voor de leden van de fractie van D66
aanleiding tot enige nadere indringende vragen. Deze leden zien in de
kwestie één van hun redenen om zich tegen het wetsvoorstel uit te
spreken.
Van dit laatste hebben wij met spijt kennis genomen. Toegezegd is dat
het manco te zijner tijd door wetswijziging hersteld zal worden. Voor de
tussenliggende periode is aangegeven in de memorie van antwoord dat
wij de verwachting uitspreken dat het Commissariaat voor de Media bij
de uitoefening van zijn bevoegdheden hiermee ernstig rekening zal
houden. Een dergelijke uitspraak tast ons inziens de zelfstandigheid van
het Commissariaat niet aan. De wet kent ook geen bevoegdheid aan de
minister toe - zoals deze leden terecht stellen - om voor te schrijven dat
het Commissariaat zich van het opleggen van sancties zal onthouden.
Eventueel kan wel achteraf ingegrepen worden door hantering van het
schorsing- en vernietigingsinstrument. Daarnaast behoort correctie in
administratief beroep tot de mogelijkheden. Wij, die net als deze leden de
taak van de wetgever ernstig nemen, zijn het met deze leden eens dat dit
onderdeel van het wetsvoorstel niet de schoonheidsprijs verdient.
Aangezien wij evenwel in de praktijk geen serieuze problemen verwachten,
achten wij een spoedige invoering van het wetsvoorstel in het belang van
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de overige onderwerpen die het bevat van een zwaarder gewicht. Bij een
zo omvangrijk wetgevingsproject zijn enkele fouten moeilijk vermijdbaar.
Deze zijn niet dramatisch en zullen, zoals gezegd, hersteld worden.
Hoofdstuk V I I . Het Bedrijf en de Beheersstichting
Uitdagingen voor continuïteit
(McKinsey-rapport)
De leden van de CD.A-fractie kwamen terug op de consequenties die
wij trekken voor de wijze van verzelfstandigen en het beheer van de
aandelen van het Bedrijf uit de marktanalyse in het McKinsey-rapport
«Uitdagingen voor continuïteit». Zij verlangden van ons een beargumenteerde en concrete reactie op de in dit rapport geformuleerde harde
voorwaarden voor een succesvolle verzelfstandiging van het Bedrijf en
wilden weten welke consequenties wij trekken voor de mediawetgeving
en voor het ten aanzien van het Bedrijf te voeren beleid, in afwachting
van het eindrapport van de Stuurgroep Niveau Dienstverlening.
Wij achten thans geen redenen aanwezig om op basis van het advies
van genoemd Bureau tot een aanpassing in het beleid ten aanzien van het
Facilitair Bedrijf, zoals dat in de wet is vastgelegd onder andere met
betrekking tot de wijze van verzelfstandigen en het beheer van de
aandelen, over te gaan. Het NOS-bestuur heeft op 13 maart jl. de
voorstellen van de Raad van Beheer van de NOS ter zake van het advies
van de Stuurgroep Studie Niveau Dienstverlening over het McKinsey-rapport behandeld. De Raad van Beheer stelt aan het Bestuur van de NOS
voor om de conclusies en aanbevelingen van de Stuurgroep over te
nemen. Dit betekent dat de conclusies, zoals die genoemd staan in
Hoofdstuk 1 van het McKinsey-rapport, door de Raad van beheer in grote
lijnen worden onderschreven. Daarnaast beveelt de Raad van Beheer aan
om er bij de Minister van WVC op aan te dringen om artikel 90 niet in
werking te laten treden. Aanbevolen wordt verder om het percentage van
de bestedingsverplichting voor televisiefaciliteiten vanaf de inwerkingtreding van de Mediawet gedurende drie jaren te verlagen met jaarlijks 5
procent. Na die drie jaar zou dan een evaluatie plaats dienen te vinden
om op basis daarvan te bespreken op welke wijze het percentage
versneld kan worden afgebouwd, opdat uiterlijk in 1995 een niveau van
tussen de 0 en 20% is bereikt.
Het Bestuur wordt voorts geadviseerd om de voorbereiding en advisering
van het vaststellen en op zakelijke gronden invullen van de topstructuur,
het opstellen van een bedrijfseconomisch juiste openingsbalans en het
verkrijgen van flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden van het Bedrijf over
te dragen aan de Werkgroep Bedrijf. Deze werkgroep zal door de Minister
van WVC worden ingesteld zodra het wetsvoorstel tot wet is verheven.
Ten slotte wordt door de Raad van Beheer aanbevolen om door het
Bestuur een aanvullende opdracht te laten verstrekken om - onder
begeleiding van de Stuurgroep - een analyse te doen verrichten van de
omvang en organisatie van de in het wetsvoorstel genoemde beheertaken.
Het NOS-bestuur heeft nog geen standpunt over vorenstaande aanbevelingen bepaald. Wel heeft dit bestuur in de vergadering van 13 maart jl.
vastgesteld dat het voornemens is in zijn volgende vergadering te
besluiten overeenkomstig deze voorstellen met uitzondering van de
onderdelen met betrekking tot de afbouw van de bestedingsverplichting.
Het Bestuur wacht thans het advies van de Ondernemingsraad af over de
voorgenomen besluitvorming.
Hiermee reageren wij tevens op de vraag van de leden van de P.v.d.A.fractie of wij de opvattingen van de geadviseerde kennen.
Wij zijn het overigens niet met de leden van de P.v.d.A.-fractie eens dat
de uitkomsten van het rapport van McKinsey de noodzaak tot verzelfstandiging krachtig ondergraven. Het rapport heeft de noodzaak onderstreept
de beoogde verzelfstandiging snel te effectueren. Zoals wij uit de vraagstelling van de leden van de CD.A-fractie menen te mogen afleiden,
hechten ook zij aan invloed terzake van het bestuur van de NOS.
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Uiteindelijk zal het echter de Minister van WVC zijn die bepaalde
beslissingen zal moeten nemen over het kader, waar binnen de omroepen
zullen dienen te opereren en besluitvorming zal dienen plaats te vinden.
Wij achten het niet wenselijk dat met het in werking treden van een deel
van het wetsvoorstel gewacht wordt totdat de voorstellen van deze
Stuurgroep zijn uitgevoerd. Wij menen dat, nadat het voorliggende
wetsvoorstel tot wet zal zijn verheven een door de Minister van WVC in te
stellen werkgroep zal dienen te adviseren over de maatregelen met
betrekking tot de verzelfstandiging van het Facilitair Bedrijf.
Bij de werkzaamheden van deze werkgroep behoort ook een advies met
betrekking tot het rapport van de Stuurgroep en het standpunt terzake
van het NOS-bestuur aan de Minister van WVC. Ik ga er wel van uit dat
het proces van verzakelijking bij de omroep, dat reeds in gang is gezet
onder het huidige NOS-bestuur, ondertussen zal worden gecontinueerd.
Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld de invoering van een stelsel van
baten en lasten.
Ten aanzien van de vermindering van de bestedingsverplichting stellen
wij ons op het standpunt dat eerst bij de evaluatie van de verzelfstandiging
(na 3 jaar) bekeken zal worden of en zo ja met hoeveel procent de
bestedingsverplichting omlaag kan worden gebracht. In dit verband
mogen wij ook wijzen op de verontrusting die bij de vakbonden is
ontstaan door de voorstellen om het bestedingspercentage drastisch te
verlagen. Ook om kostbare desinvesteringen te vermijden en faciliteiten
in stand te houden dient het een en ander zorgvuldig te worden overwogen.
Het zou onverantwoord zijn om thans, zoals de leden van de C.D.A. fractie
wensen, een zogenaamd concreet plan met data te beschrijven over de
wijze en de termijn waarop de bestedingsverplichting kan worden
teruggebracht. Met betrekking tot het mogelijk buitenwerking stellen van
artikel 90 van het wetsvoorstel hebben wij reeds in de Memorie van
Antwoord gesteld dat wij bereid zijn om met inachtneming van de daar
genoemde pro's en contra's (bladzijde 59) een en ander te heroverwegen.
Wij stellen ons voor uiterlijk tijdens de mondelinge behandeling van het
wetsvoorstel in uw Kamer terzake een definitief standpunt te hebben
bepaald.
Het vaststellen en invullen van de topstructuur van het Bedrijf zal eerst
geschieden nadat de eerder genoemde werkgroep advies heeft uitgebracht.
Dit geldt ook ten aanzien van een mogelijke verruiming van de flexibiliteit
in de arbeidsvoorwaarden. Wij verwijzen naar hetgeen elders in deze nota
is vermeld, naar aanleiding van vragen van de leden van de D66-fractie,
over een afzonderlijke ca.o. voor het Bedrijf.
Ook de leden van de P.v.d.A-fractie stelden een groot aantal vragen
over het rapport van McKinsey.
De kwetsbaarheid van het Bedrijf als het op de markt moet concurreren
met andere aanbieders, die deze leden noemen, heeft te maken met het
kostenniveau en het huidige aanbod van faciliteiten van het Facilitair
Bedrijf. Het Facilitair Bedrijf is nog niet volledig toegespitst op de
toekomstige situatie. Vandaar dat wij, zoals eerder gesteld, hechten aan
een bestedingsverplichting zoals in het wetsvoorstel is vastgelegd.
De hoogte van de bestedingsverplichting zal eerst worden heroverwogen
nadat het Bedrijf de gelegenheid heeft gehad zich aan de nieuwe situatie
aan te passen en daardoor minder kwetsbaar te worden. Eventuele
overeenkomsten tussen afnemers (omroepen) en het Bedrijf kunnen er
bovendien voor zorgen dat het Bedrijf enige zekerheid wordt geboden. De
aanvankelijk door de Minister van WVC geuite vrees dat er een aanzienlijke
achterstand zou bestaan in vervangingsinvesteringen, een vrees gegrond
op berichten dienaangaande van de omroepen, wordt in het rapport van
McKinsey, naar de leden van de P.v.d A.-fractie terecht opmerkten niet
bevestigd.
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Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen technische produktiefaciliteiten enerzijds en anderzijds gebouwen voor radio en televisie. De
oudere A-omroepen hebben radiostudiogebouwen in hun bezit. Voor het
gebruik daarvan ontvangen zij (volgens de zogenaamde poolingsregeling)
een vergoeding.
Het rapport van McKinsey stelt niet dat het aantal radiostudio's
verminderd dient te worden. Er wordt wel gepleit voor een hogere
bezettingsgraad van bestaande studio's en het verminderen van overheadkosten. De benodigde vervangingsinvesteringen in radiofaciliteiten
(inclusief een geringe uitbreidingsinvestering) worden door McKinsey in
de periode 1987-1990 op f 2 4 min. geschat. Er is derhalve geen
desinvestering voor de A-omroepen.
Over financiering van kosten die verband houden met de invoering van
de Mediawet, waarvoor de leden van de P.v.d.A. fractie de reserves
willen bestemmen, heeft de Minister van WVC na overleg met de Minister
van Financiën een aantal besluiten genomen. Ter dekking van de transformatiekosten, dat zijn kosten verband houdende met de invoering van een
bedrijfseconomische administratie, de stroomlijning van de automatisering
en de her-, om- en bijscholing van het personeel van het Bedrijf, stelt de
Minister van WVC een bedrag van f 10 min. beschikbaar aan het Bedrijf
ten laste van de algemene omroepreserve.De Minister kan voorwaarden
aan deze dotatie verbinden. De middelen worden beschikbaar gesteld bij
de oprichting van het Bedrijf.
Ten behoeve van het kunnen opvangen van exploitatie- en aanloopverliezen in het eerste jaar na de verzelfstandiging zal de Minister minimaal
f 5 min. en maximaal f 15 min. beschikbaar stellen ten behoeve van het
bedrijfseconomisch exploitatiereservefonds van het Bedrijf, zulks ten
laste van de algemene omroepreserve. Deze dotatie wordt verantwoord
in de openingsbalans van het Bedrijf. Aan de dotatie kan de Minister van
WVC voorwaarden verbinden.
Bij elk organisatorisch omzettingsproces kunnen zich onverwachte
tegenvallers voordoen. Teneinde een marge in te bouwen voor onvoorziene
tegenvallers zal de minister f 2 0 min. van de algemene omroepreserve
blokkeren voor het kunnen opvangen van onvoorziene tegenvallers bij het
Bedrijf. Dit bedrag zal niet zonder meer aan het Bedrijf ter beschikking
worden gesteld. Een beroep van het Bedrijf op de genoemde f 2 0 min. zal
onderbouwd moeten worden met een rapport van een register-accountant.
De minister zal vervolgens, gehoord de president-commissaris en de
directie van het Bedrijf, een beslissing nemen. De genoemde tegemoetkomingen hebben niets van doen met het feit dat investeringen in bestaande
faciliteiten in het verleden steeds a fonds perdu zijn gefinancierd. Bij de
oprichting van het Bedrijf zullen de aanwezige faciliteiten gewaardeerd
dienen te worden en de afschrijvingen zichtbaar gemaakt worden.
Op de vragen naar de opvattingen van de geadviseerden is hiervoor al
ingegaan.
Vervolgens stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie enkele vragen over
de uitwerking van het eventueel uitvoeren van de adviezen van McKinsey
bij het Bedrijf en de omroepen op de voorgenomen wijze en met de
beoogde spoed.
Wat dit betreft zijn wij van mening dat de adviezen in het rapport
«Uitdaging voor continuïteit» een bijdrage kunnen leveren aan de voorbereiding van de verzelfstandiging van het Facilitair Bedrijf en dat uitvoering
van de adviezen niet vertragend zal behoeven te werken. Wij delen de
opvatting dat een snelle en doeltreffende aanpak geboden is voor een
succesvolle verzelfstandiging.
Wij hopen dat het wetsvoorstel spoedig het Staatsblad zal bereiken en
dat het Bedrijf dan voortvarend verzelfstandigd zal worden.
De bedrijfseconomische noodzaak tot snel handelen, zowel in het
belang van de werkgelegenheid van het Facilitair Bedrijf als in het belang
van de facilitaire behoefte van de omroepen, gedoogt geen uitstel en
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stempelt een gefaseerde invoering van de verzelfstandiging tot onverantwoord.
Met de McKinsey-rapportage (bladzijde 3) en de Raad van Beheer van
de NOS zijn wij het eens, dat de benoemingen van de leden van de Raad
van Bestuur en van de Raad van Commissarissen van de NOB een strikt
zakelijke grondslag behoren te hebben, waarbij ook de suggesties van
McKinsey inzake benoemingen bij het management ter harte worden
genomen. Andere dan zakelijke gronden zullen daarbij wat de overheid
betreft geen rol spelen. Wij gaan er vanuit dat door de beantwoording van
vorenstaande vragen van de leden van de C.D.A.- en P.v.d.A-fractie
tevens is voldaan aan het verzoek van de leden van de D66-fractie om het
McKinsey-rapport van commentaar te voorzien.
Paragraaf 1. Het bedrijf
Op verzoek van de leden van de C.D.A.fractie noemen wij de gevolgen
van de, bovenaan blz. 55 van de memorie van antwoord opgesomde,
afwijkingen in het wetsvoorstel ten opzichte van het bepaalde in het
Burgerlijk Wetboek ten aanzien van een structuurvennootschap.
In een structuurvennootschap waarin de overheid de commissarissen
benoemt, een mogelijkheid die artikel 158, tweede lid van boek 2 BW
open stelt, is die overheid vrij in de keuze van een commissaris, mits deze
niet op gegronde bezwaren stuit van de algemene vergadering van
aandeelhouders of van de ondernemingsraad. Deze vrijheid perkt artikel
84 in: de vrijheid van de overheid wordt voor drie van de zeven commissarisplaatsen beperkt tot een keus uit twee kandidaten per vacature,
indien dezen tijdig zijn voorgedragen door de omroepverenigingen en
adspirant-omroepverenigingen (twee plaatsen) of door de ondernemingsraad (de derde plaats). Het recht van bezwaar van de ondernemingsraad
en van de vergadering van aandeelhouders (in feite de raad van commissarissen) blijft bestaan. De wet belet niemand om kandidaten aan te
bevelen bij degenen die de dubbele voordracht mogen doen. De bepaling
dat een van de vier andere commissarisplaatsen toevalt aan de voorzitter
van de Programmastichting, brengt mee dat tegen zijn benoeming geen
bezwaar mag worden gemaakt door de algemene vergadering van
aandeelhouders ( = de raad van commissarissen) of door de ondernemingsraad. Artikel 18 regelt zijn benoeming namelijk op andere wijze.
Deze qualitate qua benoeming kan conform het BW nimmer leiden tot
een instructie van het bestuur van de Programmastichting aan deze
commissaris. Laatstgenoemde dient als commissaris alleen en uitsluitend
het belang van het Bedrijf te dienen. Voor de vervulling van de drie
overige commissarisplaatsen wordt geen afwijking van de structuurregeling
voorgesteld. De beperkte gevolgen van artikel 93 van het wetsvoorstel
zijn te vinden op blz. 60 van de memorie van antwoord. De bepalingen in
de artikelen 84, lid 7, en 9 1 , zullen gelet op artikel 1 58, slechts van
beperkte duur zijn. Benoeming van bestuurders van een structuurvennootschap door de raad van commissarissen is regel. Slechts het vereiste dat
de Minister van WVC de benoeming moet goedkeuren is een tijdelijke
uitzondering. Bij weigering van de goedkeuring zal de benoeming niet
ingaan. Dan zal een andere kandidaat moeten worden gezocht of zal de
plaats onvervuld mogen blijven, wanneer er nog een of meer andere
bestuurders zijn. De leden 3 t/m 6 van het, eveneens tijdelijke, artikel 91
geven de mogelijkheid de uitvoering te stuiten van beslissingen over
leningen en investeringen boven een zeker bedrag.
Deze stuitingsmogelijkheid wijkt af van de algemene regel. Artikel 85
wijkt niet af van de structuurregeling, maar van algemene bepalingen in
de artikelen 96, 96a en 105 van boek 2 BW. Juridisch noch feitelijk zal
deze bepaling problemen veroorzaken. Het maatschappelijk kapitaal
zullen wij daartoe vaststellen op vijf maal het geplaatste kapitaal, overeenkomstig de grens die het BW ons biedt. Voor wat betreft artikel 90
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verwijzen wij naar hetgeen daarover reeds is gesteld in de memorie van
antwoord alsmede naar hetgeen hier elders in deze nota naar aanleiding
van de daartoe gestelde specifieke vragen is medegedeeld.
Het samenstellen van de Raad van Commissarissen van het Bedrijf en
de algemene aandeelhoudersvergadering, zijnde het bestuur van de
Beheerstichting, is ingegeven door praktische overwegingen. De Beheerstichting heeft geen andere bezigheid dan de aandelen van het Bedrijf te
beheren. Zij vormt de algemene vergadering van het Bedrijf. Nu de Raad
van Commissarissen niet zelf de commissarissen benoemt, valt de
behoefte weg aan een rol van de algemene aandeelhoudersvergadering
als tegenwicht tegen de invloed van de ondernemingsraad op deze
benoeming. Ook overigens is er in het gevonden evenwicht van bevoegdheden en invloeden geen behoefte aan een extra machtsfactor. Zou de
macht in de Beheerstichting aan anderen toekomen ter aanvulling op hun
bevoegdheden, dan zou dat het evenwicht kunnen verstoren; bij toedeling
aan derden zou de besluitvorming zonder goede organisatorische reden
worden bemoeilijkt. Tegenover de voordelen van de voorgestelde
constructie zie ik dan ook slechts nadelen staan van andere keuzen.
Volgens de leden van de CD.A-fractie is in de rapportage van McKinsey
vastgesteld dat deze beheertaken niet voor verzelfstandiging in aanmerking
behoeven te komen indien dat niet in de Mediawet was vastgesteld.
Wij stellen tegenover deze stelling van deze leden, die wij overigens
niet in het rapport lezen, dat de beheerfaciliteiten, zoals reeds op verschillende plaatsen is betoogd, een essentieel onderdeel uit maken van
het Bedrijf. Deze faciliteiten zijn, ook fysiek, anders dan tegen onverantwoord hoge kosten niet te scheiden van de andere faciliteiten. De kracht
van het Bedrijf ligt in het karakter van de geïntegreerde omroepproduktie.
Uitgangspunt is, zo is steeds ook de wens van de Tweede Kamer geweest,
om de verzelfstandiging naar huidige omvang en taken te doen plaatsvinden.
Juist vanwege bovengenoemde redenen zien wij thans geen aanleiding
om bij de evaluatie van de verzelfstandiging van het Bedrijf na 3 jaar ook
de beheertaken te betrekken. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden
voor zouden doen zijn we bereid om dit standpunt opnieuw te bezien.
De vragen van de leden van de C.D.A. fractie inzake de termijnen in de
meerjarenplanning voor de afbouw van de bestedingsverplichting,
alsmede inzake de suggesties van McKinsey inzake de benoemingen bij
het management van het NOB, zijn reeds hierboven beantwoord.
Artikel 84
Wij zijn de leden van de P.v.d.A.-fractie dankbaar dat zij hun gedachten
over de coöptatie hebben verduidelijkt. Kennelijk is bij deze leden een
misverstand gerezen. Geen van de commissarissen wordt namelijk
benoemd op voordracht van de raad van commissarissen. Voor alle
duidelijkheid volgt hier nog eens een beschrijving van de wijze van
benoeming. Drie leden worden benoemd door de minister, waaronder de
president-commissaris en de onder-voorzitter. Het staat ieder vrij
kandidaten in de aandacht van de Minister aan te bevelen. De structuurregeling eist dat de Minister de vacature meldt aan de ondernemingsraad,
de algemene vergadering, de raad van commissarissen en het bestuur,
zodat dezen weten dat er gelegenheid is desgewenst een aanbeveling
(suggestie) te doen.
De minister is aan geen van deze aanbevelingen gebonden. Wel moet
de minister zijn keus tevoren meedelen aan de algemene vergadering
( = de raad van commissarissen) en aan de ondernemingsraad.
Beide raden kunnen dan bezwaar maken indien zich een der in de wet
genoemde redenen voordoet. Dan gaat de benoeming niet door, maar
kan de minister hetzij zijn voornemen terugnemen hetzij de ondernemings-
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kamer van het gerechtshof te Amsterdam verzoeken de bezwaren
ongegrond te verklaren. Geeft de rechter de minister gelijk, dan kan deze
de benoeming alsnog doorzetten.
De voorzitter van de Programmastichting is de vierde commissaris. Zijn
benoeming is geregeld in artikel 18 van het wetsvoorstel. Daarmee
hebben de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en het
bestuur van het Bedrijf geen bemoeienis.
De vijfde commissaris wordt benoemd op een voordracht van twee (of
meer) personen, op te maken door de ondernemingsraad. Daarover hoort
de minister de algemene vergadering/raad van commissarissen. Deze
mag desgewenst in een aanbeveling een voorkeur uitspreken voor een
der kandidaten.
De minister is aan de aanbeveling niet gebonden. Slechts als een der in
de wet genoemde redenen zich voordoet, kan de raad van commissarissen
bezwaar maken bij de ondernemingskamer, zoals bij de drie commissarissen
die de minister zonder voordracht benoemt. De enige bijzonderheid is dat
de minister, als de kandidaat waarvoor de minister een voorkeur uitsprak,
wegens de bezwaren van de raad van commissarissen niet benoemt, niet
meteen de andere kandidaat mag benoemen, maar eerst een nieuwe
voordracht moet vragen aan de ondernemingsraad.
De zesde en zevende commissaris ten slotte - de volgorde houdt geen
rangorde in - worden benoemd op voordracht van de gezamenlijke
omroepverenigingen en adspirant-omroepverenigingen met zendtijd.
Deze benoeming verloopt verder zoals die van de vijfde commissaris,
maar nu kan zowel de ondernemingsraad als de raad van commissarissen
een aanbeveling (van een der voorgedragen kandidaten) doen en bezwaar
maken op wettelijke gronden; in voorkomend geval zal de minister een
nieuwe voordracht moeten vragen aan de gezamenlijke omroepverenigingen en adspirant-omroepverenigingen met zendtijd. Geen der commissarissen wordt bij coöptatie benoemd.
Artikel 85
In de memorie van toelichting is gesteld dat het Bedrijf winst mag
maken als vergoeding voor het ondernemingsrisico. De leden van de
P.v.d.A-fractie wilden in dit kader weten wat wordt verstaan onder «een
redelijke vergoeding». In antwoord daarop delen wij het volgende mede.
Het bedrijf dient in staat gesteld te worden zijn aanbod af te stemmen op
de zich ontwikkelende vraag. Dit kan betekenen dat het Bedrijf op termijn
zijn faciliteiten moet gaan aanpassen aan de vraag. Een redelijke vergoeding
voor ondernemingsrisico zal ons inziens dan ook dienen te bestaan uit: a)
middelen voor het herinvesteren in verband met gewijzigde marktomstandigheden; en b) een vergoeding voor het te investeren vermogen.
Wat terzake als redelijk moet worden beschouwd hangt af van de
hoogte van de marktrente en de snelheid en richting waarmee marktverhoudingen zich wijzigen. Het Bedrijf zal tenminste in staat moeten zijn om
de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.
Artikel 90
De leden van de C.D.A.-fractie, V.V.D.-fractie en P.v.d.A.-fractie
stelden nadere vragen met betrekking tot artikel 90 van het wetsvoorstel.
Zo wilden de leden van laatstgenoemde fractie weten in welke vennootschapsstructuur het mogelijk is dat er overeenkomsten worden gesloten
tussen 2 partijen - waarbij achteraf bij gebleken te lage tariefstelling
suppletie wordt gevorderd van één der beide partijen. Zij vroegen zich af
wie er nu bereid zou zijn een dergelijke overeenkomst te sluiten. De leden
van de fractie van de C.D.A. hadden het antwoord op hun vraag in het
voorlopig verslag niet kunnen vinden of de minister kan verklaren op
welke wijze artikel 90 Mediawet bijdraagt aan de vergroting van de
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doelmatigheid van het Facilitair Bedrijf. Gaarne vernamen deze leden van
de regering een concreet voorstel van de zijde van de regering ten
aanzien van artikel 90.
Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie waren zeer benieuwd naar de
voornemens van de minister terzake. De in artikel 90 geregelde resitutie
en naheffingen stemmen immers in genen dele overeen met wat gebruikelijk
verstaan wordt onder marktconform handelen. Indien het marktconform
handelen de koers van het Bedrijf moet bepalen, acht de minister het dan
niet juister om artikel 90 in het geheel niet in werking te stellen, zo
vroegen deze leden.
De leden van de V.V.D.fractie vroegen of de analyse van de toekomstige
gang van zaken als weergegeven in de laatste alinea van bladzijde 59 van
de memorie van antwoord niet alleszins aanvechtbaar is. Wil de regering
uitleggen volgens welk marktmechanisme de onderhavige bepaling een
stimulans kan zijn voor het Bedrijf, zo vroegen zij. Ten slotte wilden zij
weten hoe wij de werking van het marktmechanisme tegen de achtergrond
van het rapport McKinsey voor een geïntegreerd omroepproduktiebedrijf
zien.
In antwoord op vorenstaande vragen delen wij het volgende mee. In de
memorie van antwoord hebben wij gesteld dat er een bijzondere verantwoordelijkheid op ons rust ten aanzien van de beoogde doelmatigheidsvergroting en de nieuw te vormen relaties tussen het Bedrijf en de
instellingen die zendtijd hebben voor landelijke omroep.
In de beginfase van de verzelfstandiging zal nog geen sprake zijn van
volledig uitgekristalliseerde verhoudingen. Wij zullen rekening moeten
houden met de historisch gegroeide situatie, die natuurlijk niet van de
ene op de andere dag is te veranderen. Vergroting van de doelmatigheid
en marktconform handelen van het Bedrijf blijft het doel. In het rapport
McKinsey wordt geconstateerd dat artikel 90 een remmende werking zal
hebben op het veranderingsproces. In het rapport wordt er overigens
vanuit gegaan dat artikel 90 winstuitkering respectievelijk verliesdeling
over de bestedingsverplichting inhoudt.
Dat is niet geheel juist. In artikel 90 wordt gesproken over tariefstelling
(dat wil zeggen verkoopprijzen). In deze tarieven is ook een redelijke
vergoeding van het ondernemingsrisico opgenomen. Van winstdeling (of
verliesdeling) is dus niet zonder meer sprake. Artikel 90 is alleen als
noordrem bedoeld in het geval er sprake is van onjuiste tariefstelling
bijvoorbeeld als gevolg van het verschuiven van de vraag naar bepaalde
soorten faciliteiten. Het Bedrijf wordt daardoor samen met de omroepen
gestimuleerd om vraag en aanbod geleidelijk op elkaar af te stemmen.
Wij achten het overigens een verantwoordelijkheid voor het Facilitair
Bedrijf en de omroepen om terzake tot afspraken te komen over te
leveren faciliteiten.
Een concreet voorstel, zoals door de leden van de C.D.A.- en P.v.d.A.fractie is gevraagd is thans nog niet te geven. Zoals eerder gesteld,
stellen wij ons voor om op een en ander terug te komen en uiterlijk tijdens
de mondelinge behandeling in uw Kamer een definitief standpunt terzake
van artikel 90 te hebben bepaald.
Artikel 93
Onder de werking van artikel 93 ontstaat volgens de leden van de
P.v.d.A.-fractie een merkwaardige constructie. Reden voor hen om hun
vraag te herhalen waarom voor de NV-norm is gekozen.
In antwoord hierop wijzen wij nogmaals op het feit dat geen der leden
van de Raad van Commissarissen onder instructie zal staan.
Artikel 93 raakt slechts aan een onderdeel van de begroting in de
Jaarrekening dat op het geheel van de financiering van ondergeschikte
betekenis is. Het betreft slechts de taken van het Bedrijf die rechtstreeks
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worden bekostigd uit door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur ter beschikking gestelde omroepmiddelen. De bepaling is
bijvoorbeeld ook in subsidie voorwaarden niet ongewoon.
Ik vermag hierin geen wezenlijke inbreuk te zien op het n.v. karakter van
het Bedrijf.
Voor een bedrijf ligt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
meer voor de hand dan die van een stichting. De structuurregeling voor
medezeggenschap van werknemers, waarop dit wetsvoorstel slechts
enkele afwijkingen bepaalt, kent de wet niet voor stichtingen. Mede met
het oog op deze regeling is voor de naamloze vennootschap gekozen.
Hoofdstuk V I I I . Financiering
Inleidende

opmerking

Op bladzijde 60 van de memorie van antwoord wordt in antwoord op
vragen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. gesteld dat de hoogte
van het uurbedrag voor radio en televisie over de laatste vijf jaar niet
beschikbaar zijn. Volgens informatie vanuit de NOS zijn deze cijfers wel
degelijk bekend en enige tijd geleden aan de Omroepraad verstrekt, aldus
deze leden.
Naar aanleiding van deze nadere vragen van de P.v.d.A.-fractie hebben
wij geïnformeerd of bedoelde bedragen beschikbaar zouden zijn. Dit is
niet het geval gebleken.
Tijdens het mondeling overleg met de vaste Commissie voor Welzijn en
Cultuur van de Tweede Kamer op 11 februari jl. over onder meer de
kwestie van de middag-televisie, is ook aandacht gevraagd voor de
ontwikkeling van de bedragen die per uur beschikbaar zijn. Daarbij werd
aangevoerd dat het beschikbare bedrag (voor televisie) in de afgelopen
jaren is verminderd. In verband daarmee heb ik de regeringscommissaris
verzocht om in overleg met de NOS gegevens te verstrekken over de
ontwikkeling van de bedragen die vanaf 1984 per uur televisie respectievelijk radio beschikbaar waren c.q. zijn. Het gaat hierbij uiteraard niet
alleen om de zogenaamde uurtarieven voor directe programmakosten
maar om de (gespecificeerde) uurbedragen inclusief de kosten van
faciliteiten en overhead, dus om het totale beschikbare bedrag voor
exploitatie-uitgaven. Daarbij is gevraagd onderscheid te maken tussen de
uurbedragen voor de NOS, de omroeporganisaties A en B, de kerken, de
kleine zendgemachtigden en de zendtijd ex artikel 26, zesde lid, van de
Omroepwet. Het gaat hier om gemiddelde uurbedragen.
Hoofdstuk IX. Steunmaatregelen voor de persorganen
Inleidende

opmerkingen

De leden van de V.V.D.-fractie bleken niet overtuigd door de aangevoerde
argumentatie om de steun aan nieuwe persorganen te beperken tot
nieuwe dagbladen. Zij vroegen om een nieuwe poging hen alsnog te
overtuigen van de juistheid van deze inperking.
Bij deze. Uit de betreffende passage van het Nader Voorlopig Verslag
krijgen wij de indruk dat mogelijk sprake is van een misverstand bij de
leden van de V.V.D.-fractie. Zij menen dat de argumentatie van de
Regering uitsluitend berust op «... de onzekerheid over de mogelijke
financiële gevolgen...» en brengen daartegen in dat het Bedrijfsfonds
voor de Pers tot op heden nimmer positief heeft geadviseerd bij het
ontbreken van een behoorlijke financiële onderbouwing voor rentabiliteit
in een overzienbaar verschiet en ook zeker in de toekomst geen steun zal
verlenen als een dergelijke onderbouwing mocht ontbreken. Echter, met
de «onzekerheid over de mogelijke financiële gevolgen» werd door de
regering geenszins gedoeld op een lichtvaardiger steunverlening door het
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Bedrijfsfonds, maar op een situatie waarin een aantal nieuwe initiatieven
tegelijkertijd een beroep zou doen op steun van het Fonds bij het starten
van een persorgaan. Dat zou ertoe leiden dat de spoeling te dun wordt
waardoor uiteindelijk aan geen enkel nieuw persorgaan reële steun kan
worden geboden. Door de steun aan nieuwe persorganen te beperken tot
dagbladen verwacht de regering zo'n ongewenste situatie te voorkomen.
Bovendien heeft de regering in de memorie van antwoord nog een tweede
overweging genoemd om de werkingssfeer voor nieuwe persorganen te beperken tot dagbladen: door hun hoge verschijningsfrequentie zijn dagbladen bij uitstek geschikt om de maatschappelijke actualiteit op de voet te
volgen en aldus een bijdrage te leveren aan pluriforme informatie en
opiniëring.
Artikel 133
De leden van de V.V.D.-fractie maakten enkele opmerkingen en stelden
vragen met betrekking tot de uitkering aan uitgevers van persorganen,
zoals voorzien in artikel 133. Zij constateerden dat de schadeloosstelling
vaststaat en de schade wordt verondersteld; uit de gehanteerde formulering in de memorie van antwoord concludeerden zij dat ten aanzien van
die schade (advertentie-inkomstenderving) weinig overtuiging spreekt.
In reactie hierop het volgende. De schadeloosstelling staat in zoverre
vast dat artikel 133 bepaalt dat een deel van de mééropbrengst van de
STER zal worden uitgekeerd aan uitgevers van persorganen. Deze bepaling
zegt nog niets over de hoogte van de uitkering en evenmin iets over de
verdeling daarvan over de diverse uitgevers. Die kwesties worden in
eerste instantie overgelaten aan betrokken partijen en bij uitblijven van
overeenstemming aan de Minister van WVC. De gereserveerdheid met
betrekking tot de schade die uitgevers zouden lijden van STER-zendtijduitbreiding, is door de leden van de V.V.D.-fractie juist aangevoeld. In
de eerste plaats zal nog moeten blijken of de advertentie-inkomsten van
de uitgevers werkelijk achteruit gaan en in de tweede plaats is het nog
maar de vraag of een eventuele inkomstenderving bij de uitgevers wordt
veroorzaakt door uitbreiding van de STER-zendtijd, of dat hier andere
factoren een rol spelen. Wij wijzen bijvoorbeeld op de sterke stijging in de
categorie directe reclame en de huis-aan-huisreclame, die de laatste
jaren kan worden vastgesteld.
De complexiteit van deze materie vormt aanleiding tot veel veronderstellingen, maar tot dusverre is het onmogelijk gebleken om duidelijke
causale verbanden te leggen tussen uitbreiding van de STER-zendtijd en
advertentie-inkomstenderving bij de pers. Om die reden achten wij het
ook ongewenst om een casus te schilderen met een fictief bedrag als
uitgangspunt, zoals gevraagd door de leden van de V.V.D.-fractie.
De interpretatie die deze leden gaven aan de woorden «in een jaar»
(artikel 133, eerste lid) namelijk dat bij een jaarlijkse groei van de STERinkomsten ook telken jare sprake is van mééropbrengst die voor een deel
door de Ministervan WVC wordt uitgekeerd aan uitgevers van persorganen,
is inderdaad correct.
Er zij echter nogmaals op gewezen dat deze bepaling niets zegt over de
hoogte van het uit te keren bedrag noch over de verdeling daarvan onder
uitgevers van persorganen.
Wat betreft de door deze leden gevraagde motivering voor deze
bepaling in artikel 133 zij verwezen naar het antwoord terzake in de
memorie van antwoord: deze uitkering vloeit voort uit het Regeerakkoord
en is uitdrukkelijk bedoeld als een aanvullende maatregel naast het
steunbeleid jegens de pers zoals dat sedert jaren gestalte krijgt via het
Bedrijfsfonds voor de Pers.
In antwoord op de vraag van de D66-fractie, of «daadwerkelijk geleden
schade» zal worden gehanteerd als uitgangspunt bij de vaststelling van
de hoogte van de uitkeringen antwoorden wij dat deze kwestie primair
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wordt overgelaten aan betrokken partijen. Mocht het komen tot een
algemene maatregel van bestuur, dan komt het criterium van daadwerkelijk
geleden schade zeker in aanmerking.
Hoofdstuk X I . Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 143
De leden van de fractie van D66 vroegen zich af hoe de uitspraak in de
memorie van antwoord dat «om reden van doelmatigheid overwogen kan
worden onroerend goed dat uitsluitend noodzakelijk is voor de uitoefening
van de taken van de Programmastichting te naam te stellen van deze
instelling» te rijmen is met het uitgangspunt dat in principe onroerende
goederen naar het Bedrijf gaan. Tevens vroegen zij voor welke onroerende
goederen dit al dan niet zou kunnen gelden.
Het antwoord op de laatste vraag kan op dit moment nog niet gegeven
worden. Het opstellen van een huisvestingsplan is bij uitstek een taak
voor de werkgroepen die over de splitsing van de NOS zullen adviseren.
De uiteindelijke toedeling zal zijn neerslag vinden in de verdeling van het
vermogen van de NOS, zoals die opgrond van artikel 142 wordt vastgesteld
en uit de splitsingsakte blijkt. Daarbij is richtlijn de samenhang met de
taken die de verschillende nieuwe rechtspersonen zullen verrichten. Gelet
op de taken van het Bedrijf is te verwachten dat het overgrote deel van
het onroerend goed aan het Bedrijf zal worden toegedeeld. Daarbij spelen
bovendien overwegingen van doelmatigheid een rol. Het is bijvoorbeeld
niet doelmatig een horizontale (eigendoms-)splitsing aan te brengen van
panden die zowel bij de Stichting als bij het Bedrijf in gebruik zijn. In een
dergelijk geval lijkt het voor de hand te liggen, de eigendom toe te delen
aan het Bedrijf.
Met het oog op de overheersende plaats van het Bedrijf hierbij is de
taak om de tenaamstelling van de onroerende goederen overeenkomstig
de splitsingsakte te wijzigen in artikel 143 opgedragen aan het Bedrijf.
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat,
L. C. Brinkman
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