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PUBLIEKE OMROEP EN NIEUWE MEDIA 
 
1. Inleiding 
 
Het Coalitieakkoord van het kabinet bevat een passage die uitsluitend gaat over de traditionele media, 
radio en televisie. Minstens zo belangrijk is het na te gaan wat noodzakelijk is op het gebied van 
internet en nieuwe media. Als dat niet op tijd gebeurt lijkt zich een kopie voor te doen van de situatie 
in de traditionele omroep: oneigenlijke concurrentie, zendgemachtigden die hun eigen gang gaan en 
verspilling van geld en menskracht. Daarom moet er een duidelijk beleid komen dat de 
verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen markeert en een richting aan geeft voor de 
toekomst. 
 
2. Inrichting en exploitatie aan de hand van publieke functie 
 
Een beleid inzake internet en nieuwe media is in abstracto niet anders dan het beleid inzake radio en 
televisie. Essentieel is het vaststellen van een zuivere publieke functie die rekening houdend met 
technologische en economische ontwikkelingen een nadere invulling krijgt. Tot op heden ontbreekt 
een heldere visie, zowel van de kant van de publieke omroep zelf als van de overheid. Dit laatste is in 
strijd met Europese regels die van overheden vragen publieke taken nauwkeurig te omschrijven om 
kruissubsidiëring te vermijden. Voor iedere wijze van informatie verspreiden – traditioneel of nieuw - 
zou dezelfde publieke functie moet gelden. Te denken valt aan: 
 

De publieke omroep is belast met de productie van gevarieerde informatie waarvan de beschikbaarheid 
van algemeen belang is. Deze informatie is van belang voor de politieke, maatschappelijke en culturele 
vorming en ontplooiing van ingezetenen van Nederland, zij is van educatieve, culturele of informatieve 
aard, zij heeft een algemeen dienstverlenend karakter en de journalistieke onafhankelijkheid van de 
totstandkoming ervan is gewaarborgd. 

 
Meer concreet: 

1. Een beleid inzake nieuwe media kan slechts worden gevoerd op basis van een nauwkeurig 
omschreven publieke functie; het is de opdracht van de overheid daarin te voorzien. 

2. Het informatie-aanbod kan slechts bestaan uit hetgeen niet ook al door de marktsector 
wordt aangeboden. 

3. Het aanbod leent zich mede voor gerichtheid op kleinere groepen dan via het open net het 
geval is. 

4. Het aanbod zal gezien moeten worden als een cross media facility, hetgeen betekent dat de 
informatie verband houdt met hetgeen via andere informatievormen wordt aangeboden. 

5. Er is behoefte aan centrale sturing, inclusief de beschikbaarstelling van geoormerkte 
middelen die via een van overige activiteiten gescheiden boekhouding worden 
verantwoord. 

3. Hoofdtaken, neventaken en nevenactiviteiten 
 
In het recente verleden was de hoofdtaak van de publieke omroep het verzorgen van 
omroepprogramma’s. Daarnaast bestonden er nevenactiviteiten die weliswaar in zekere zin ten dienste 
stonden aan de hoofdtaak, maar apart gefinancierd dienden te worden. Een bekend voorbeeld zijn de 
programmabladen die uitgegeven worden door de omroepverenigingen. 
Bij de zgn. Concessiewet van 2000 werd een nieuw onderscheid gemaakt, nl. tussen hoofdtaken, 
neventaken en nevenactiviteiten. Hiermee werd een tussencategorie gecreëerd om nieuwe 
ontwikkelingen, zoals websites en themakanalen, te kunnen ondervangen. De neventaak diende ter 



ondersteuning van de hoofdtaak en kon ook medegefinancierd worden uit middelen bestemd voor de 
hoofdtaak. 
De weinig heldere omschrijving in de wet alsmede kritiek van de Europese Commissie in verband met 
de regels voor staatssteun hebben geleid tot een wijziging van het Mediabesluit, waarbij gepoogd is 
die bezwaren te ondervangen. Tegelijkertijd is een wijziging van de Mediawet in werking getreden 
waarbij de criteria voor nevenactiviteiten (geen nadelige invloed op de hoofdtaak, verband met de 
hoofdtaak, niet concurrentievervalsend) niet langer ook van toepassing zijn op neventaken. 
De wijziging van het Mediabesluit lijkt van tijdelijke aard te zijn; in het Coalitieakkoord 2007 is al 
aangekondigd op dit punt op korte termijn tot wetgeving te komen. 
 
Ook nu is de hoofdtaak nog steeds het verzorgen van omroepprogramma’s. Onder neventaken vallen 
activiteiten die bestaan uit het verzorgen van elektronische producten met beeld, geluid of tekst, al dan 
niet tegen betaling, gecodeerd of op individueel verzoek, voor zover daar geen zendtijd is verkregen. 
Zij moeten deel uitmaken van de publieke opdracht en moeten voldoen aan democratische, sociale en 
culturele behoeften van de samenleving. Neventaken mogen met omroepmiddelen worden 
gefinancierd; inkomsten uit neventaken moeten worden gebruikt voor de verzorging van het eigen 
omroepprogramma. 
Deze taken moeten vooraf worden goedgekeurd door de Minister. Daaraan voorafgaand 
moeten omroepen neventaken melden bij de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep die 
vervolgens kan laten weten dat de betreffende activiteiten al of niet in strijd zijn met het 
gemeenschappelijk belang van de omroep.  De toetsing door de Minister geschiedt aan de hand van de 
Meerjarenbegroting die jaarlijks aan de Minister wordt voorgelegd.  
Nevenactiviteiten zijn activiteiten die geen rechtstreeks verband houden met de hoofdtaak. 
Voorbeelden daarvan zijn het uitgeven van een blad of het verkopen van video’s of dvd’s. 
Er moet wel enig verband zijn en, zoals hierboven is aangegeven, er mag geen sprake zijn van 
nadelige invloed op de hoofdtaak of concurrentievervalsing. 
De nevenactiviteiten moeten gemeld worden op het moment dat daaraan wordt begonnen en worden 
door het Commissariaat voor Media achteraf getoetst. 
Daarnaast zijn er nog de verenigingsactiviteiten. Deze hebben betrekking op de organisatie van de 
betreffende omroepinstelling, zoals het houden van ledenvergaderingen of het uitgeven van een 
ledenblad. Het gaat hier niet om neventaken of –activiteiten. Zij hoeven niet te worden gemeld of 
goedgekeurd. 
 
In februari 2007 heeft de Minister een eerste goedkeuringsbesluit genomen, waarbij zowel 
themakanalen worden goedgekeurd aan de hand van 5 door de Raad van Bestuur geprioriteerde 
thema’s (waaronder nieuws en politiek) als themakanalen die tot stand zijn gekomen op initiatief van 
individuele omroepen.  
 
Het ontbreekt de Raad van Bestuur aan de bevoegdheid tot centrale sturing, zoals dat bij radio en 
televisie het geval is. Dat betekent dat geen heldere visie ontwikkeld kan worden en dat geen 
duidelijke keuzen gemaakt kunnen worden. Omroepverenigingen lijken er vooral behoeft aan te 
hebben hun themakanalen te ontwikkelen. De Raad van Bestuur heeft niet de mogelijkheid die kanalen 
al of niet goed te keuren, maar kan hooguit daartegen bezwaar maken.  
De Minister heeft wel de bevoegdheid tot goed- of afkeuring, maar niet op basis van nauwkeurig 
omschreven criteria. Dat maakt het ontwikkelen van beleid moeilijk. Niettemin zal dat moeten, want 
de huidige situatie levert een voor het publiek onoverzichtelijk en onherkenbaar beeld op en maakt het 
mogelijk dat de Raad van Bestuur en de individuele omroepen elkaar dwars zitten.  
Tot slot valt nog op dat de Minister een onderscheid maakt tussen de wijze van transport, zoals 
webtoepassingen en kabel en IPTV. Dat betekent dat voor iedere nieuwe verspreidingswijze, waarvan 
een aantal al te voorzien is (mobiele toepassingen) opnieuw goedkeuring zal moet worden gevraagd. 
 
De wetgever zal de Raad van Bestuur in staat moeten stellen keuzes te maken op basis van een heldere 
visie. De goedkeuringsbevoegdheid van de Minister zal daarop aan moeten sluiten.  
Een consequentie hiervan is dat eigen activiteiten van omroepverenigingen per definitie niet langer 
gezien kunnen worden als neventaak, maar als nevenactiviteit. In dat geval kunnen individuele 



omroepen zelfstandig besluiten tot het maken van themakanalen, maar zij zijn dan ook volledig zelf 
verantwoordelijk voor de financiering (buiten de hoofdtaak om). Deze activiteiten moeten worden 
gemeld bij het Commissariaat en worden achteraf beoordeeld. 
 
4. Informatiezoekservice en themakanalen 
 
Met de welhaast oneindige hoeveelheid beschikbare informatie is het de vraag of het helpen zoeken 
naar betrouwbare informatie niet een zaak van de publieke omroep zou moeten of kunnen zijn. 
Bestaande voorzieningen op het gebied van informatie zoeken zijn aan het particulier initiatief 
ontsproten, waarvan een aantal werkt op profit-basis en anderen op non-profit-basis. 
Volgens de website van Google is deze zoekmachine ontworpen om orde te scheppen in de chaos. 
Google is precies wat een zoekdienst moet zijn; geen beperkte gids of een lijst met resultaten die 
verkocht wordt aan de hoogste bieder, maar een zorgvuldige manier om het Internet te ordenen 
volgens zijn eigen structuur. Google is een gemakkelijke, eerlijke en objectieve manier om websites 
van hoge kwaliteit en met de informatie te vinden. De overweldigende hoeveelheid informatie op het 
web heeft een goede zoekdienst nodig die informatie toegankelijk en bruikbaar maakt. Zonder krachtig 
zoekgereedschap kan het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn een bepaalde website te 
vinden.Google is sinds 2004 een beursgenoteerde onderneming (NYSE). 
De Internet Service Provider Tiscali heeft een internetbrowser ontworpen voor kinderen van 2 tot 12 
jaar. Daarin kunnen kinderen binnen een afgeschermde omgeving laten internetten en e-mailen. 
Ouders bepalen zelf wat kinderen kunnen zien en met wie ze mailen. Daarnaast wordt een gevarieerd 
aanbod aan websites geboden, voor iedere leeftijd. Per kind kan een profiel worden aangemaakt met 
toegang tot rekenen, taal, spelletjes of informatie. 
Wikipedia NL is gestart in 2001 en maakt deel uit van Wikipedia, een gemeenschapsproject met als 
doel in elke taal een complete encyclopedie op het web te creëren. Wikipedia is gratis te gebruiken om 
informatie te zoeken én om informatie toe te voegen. Momenteel zijn er 156.277 artikelen. Om mee te 
helpen artikelen te schrijven, corrigeren en uit te breiden is geen aanmelding nodig. Het 
wetenschappelijk tijdschrift Nature heeft inmiddels een studie verricht naar de betrouwbaarheid van de 
informatie door deze te vergelijken met die van de Engelse Encyclopedia Brittanica. Geconcludeerd 
werd dat het foutenniveau weinig verschilde. De resultaten van het onderzoek zijn fel bestreden door 
de Encyclopedia Brittanica ( “een patroon van slordigheden, nonchalance en overduidelijke 
vergissingen”). 
De gegeven voorbeelden maken twee dingen duidelijk: er zijn al voorzieningen en die voorzieningen 
zijn niet publiek. Waarom dan toch wel een publieke voorziening? Op ieder van de voorzieningen is 
iets af te dingen. Google is ongericht en commercieel, Tiscali is ook commercieel en kiest een klein 
segment van de markt, Wikipedia zal nooit 100% betrouwbaar zijn. 
Bij een publieke functie zal nooit het hele wereldwijde web tot de achtertuin kunnen worden gerekend. 
Daarom zullen vooral beperkingen in acht moeten worden genomen en specifieke keuzes worden 
gemaakt. Dat zou kunnen zijn het leiden van burgers naar “safe havens”. Aan de hand van twee 
voorbeelden kan dat duidelijk gemaakt worden: 

- politiek debat: de betrokken en de niet betrokken burgers worden naar websites met 
relevante en betrouwbare informatie geleid 

- inburgering: nieuwkomers in de samenleving worden naar dergelijke websites geleid. 
Hiervoor is het van belang dat de Raad van Bestuur de directeur/hoofdredacteur internet budget en 
taken meegeeft. Hij stelt zendgemachtigden in de gelegenheid daarop in te tekenen en wijst op basis 
van kwaliteit van het geboden al of niet toe. Een protected business unit voert onder zijn leiding de 
taken uit waarop niet wordt ingetekend. Bij de beschikbaarheid van middelen wordt een strikt 
onderscheid gemaakt voor de middelen ten behoeve van techniek en de middelen ten behoeve van 
inhoud. Er worden twee functies onderscheiden aan de inhoudszijde: 1. verwijzing en 2. 
themakanalen.  Ad 1. Een redactie zorgt voor verwijzing naar websites met betrouwbare en relevante 
informatie met betrekking tot zorgvuldig geselecteerde thema’s. Deze websites kunnen een keurmerk 
verwerven van “safe havens”. Daarbij kan gedacht worden aan politiek debat en inburgering: 
nieuwkomers in de samenleving worden naar dergelijke websites geleid.  Ad 2. Bij de inrichting van 
themakanalen zijn er grofweg twee soorten: het uitsluitend benutten van bestaand audiovisueel 
materiaal en de productie van nieuw content. Bij deze laatste soort zijn te onderscheiden de 



themakanalen die een aanvulling vormen op de ontbrekende informatie die bij de verwijsfunctie is 
omschreven en de kanalen die zelfstandig van belang zijn voor de publieke functie. In die categorie 
valt bijvoorbeeld een parlementair informatiekanaal. 
 
 
 


