
Bezuinigingen Publieke Omroep gaan ten koste van kerntaken 
 

1. Inleiding 

 

De begroting van de landelijke publieke omroep wordt in de periode 2014 - 2017 

teruggebracht van € 742 miljoen naar € 565 miljoen per jaar. Deze budgetreductie van 24% 

vindt plaats zonder wijzigingen in de manier van werken en de structuur van de publieke 

omroep. De omroep blijft een amalgaam van een centrale bureaucratie (de Nederlandse 

Publieke Omroep of "NPO") die de infrastructuur creëert waarbinnen zelfstandige 

omroepverenigingen programma's kunnen maken en uitzenden. 
Deze keuze voor een drastische bezuiniging zonder wijziging van de structuur leidt ertoe dat 

ook de kerntaken van de publieke omroep het moeten ontgelden. 

Deze conclusies kunnen mede worden getrokken uit het rapport van de Boston Consulting 

Group ("BCG") waarop een deel van de bezuinigingsplannen is gebaseerd en uit gegevens 

van de NPO over de toewijzing van zenduren en programmabudgetten in de jaren 2013 en 

2014.  

 

2. Bezuiniging treft vooral het programmabudget 

 

De eerste tranche van de bezuinigingen (Rutte I) leidt tot een totale besparing van € 127 

miljoen. Ruim 70% van dit bedrag (€ 88 miljoen) wordt gevonden in bezuinigingen op het 

programmabudget. Ook de tweede tranche (Rutte II) van de bezuinigingen van € 50 miljoen 

zal grotendeels ten koste gaan van de programmering: op overhead valt volgens BCG niet 

meer te snoeien. 

Het totale programmabudget daalt daarmee van circa € 472 miljoen in 2013 naar € 343 

miljoen in 2017, een reductie van 27%. De overheadkosten van de publieke omroep dalen in 

dezelfde periode minder sterk: van € 272 miljoen in 2013 naar € 222 miljoen in € 2017 (-/- 

18%).  

 

3. Binnen het programmabudget staan ook nieuws en cultuur onder druk 

 

Noch de politiek noch de publieke omroep is tot op heden in staat gebleken tot het doen van 

scherpe keuzes bij de taken van de publieke omroep. Als er geen keuzes worden gemaakt kan 

alleen de kaasschaaf uitkomst bieden. Dat heeft desastreuze gevolgen. Dat blijkt als wij voor 

een willekeurige weekdag de uren extrapoleren naar de jaren daarna én de budgetten navenant 

laten afnemen.  

De beperking van het programmabudget in de periode 2013 - 2017 treft ook de kerntaken van 

de publieke omroep: het maken van programma's op het gebied van nieuws en achtergronden 

en van kunst en cultuur: 

a. het uurtarief voor dit type programma's daalt van € 100.000 in 2013 naar € 65.000 in 

2017. Dit is een daling van 35%. De gemiddelde uurkosten van andere typen 

programma's dalen minder sterk: van € 55.000 in 2013 naar € 40.000 in 2017 (-/- 

30%); 

b.  het totale budget voor journalistieke en culturele producties wordt bijna gehalveerd: 

van € 252 miljoen in 2013 naar € 143 miljoen in 2017. De daling van het budget voor 

amusementsprogramma's is veel kleiner: van € 220 miljoen in 2013 naar € 200 

miljoen in 2017 (-/- 9%).  

 

4. Behoud van de publieke omroep vraagt om een andere aanpak 



 

De bezuinigingen leiden ertoe dat de kerntaken worden uitgehold tot een niveau waarop van 

publieke omroep geen sprake meer kan zijn. Zoals onderstaande tabel laat zien, worden het 

centrale apparaat en de bestedingen aan amusementsprogramma's ontzien en komen de 

klappen bij de kerntaken aan. 

 

Meerjarenbegroting NPO 2013 - 2017           Daling 

(*€ miljoen)   2013 2014 2015 2016 2017 

2013 - 

2017 

           

Programmakosten nieuws en cultuur 252 195 177 167 143 43% 

Programmakosten varia 220 255 226 221 200 9% 

Overheadkosten 272 262 242 241 222 19% 

           

Totale begroting 742 712 646 629 565 24% 

 

 

De publieke omroep moet behouden blijven. Dat vraagt om een nieuwe andere aanpak waarin 

de uitoefening van kerntaken centraal komt te staan. Bovenstaande cijfers laten zien dat er 

snel ingegrepen moet worden. Gebeurt dat niet, dan bestaat de publieke omroep binnen 

afzienbare tijd alleen nog in naam. 

 


