
 
Het aantal zendgemachtigden 
wordt teruggebracht naar acht 

 

Dat de 
Wereldomroep 
hard wordt 
aangepakt met de 
bezuinigingen is 
terecht, maar het 
heeft ook wat 

oneerlijks. Die andere publieke 
omroepen zijn net zo'n relict 
 
Lees het Elsevier-
commentaar van Gertjan van 
Schoonhoven: Publieke 
omroep is relict uit een 
vervlogen tijdperk 
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Het huidige publieke omroepsysteem is achterhaald en vastgelopen. Daarover zijn zestien 'prominenten' 
van de publieke omroep het eens. Zij vinden dat de historische basis voor het huidige omroepbestel is 
verdwenen nu de maatschappij niet meer is verzuild.

Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) dat door dr. Harold de Bock in opdracht van 
de werkgroep Andere Publieke Omroep is uitgevoerd. De werkgroep heeft als 
doel de publieke omroep terug te brengen tot de kerntaken, namelijk het 
bieden van informatie, educatie en cultuur. 
 
Geld 
De Bock sprak voor de studie op anonieme basis met zestien prominenten 
binnen de publieke omroep. Zij geven omroepen een 6,8 voor het vervullen 
van hun informatieve functie. Voor hun culturele functie kregen zij een 6,5. 
 
Volgens de prominenten zullen gedwongen samenwerkingverbanden om het 
publieke bestel te hervormen niet slagen. Zij denken dat binnen drie tot vijf 
jaar een nationale omroep zonder omroepvereniging tot stand moet komen 
of dat omroepen zeggenschap moeten terugkrijgen over hun geld. 
 
Bij de eerste optie zou de publieke omroep bestaan uit twee netten met een 
informatieve en culturele functie. De commerciële functie kan volgens de 
deelnemers beter worden overgelaten aan de commerciële omroepen. 
 
Kabinetsplannen 
Vorige week vrijdag kondigde minister Marja van Bijsterveldt (CDA, Media) 
het akkoord aan, over bezuinigingen binnen de publieke omroep. Het aantal 
zendgemachtigden zal worden teruggebracht naar acht omroepen. 
 
Bovendien wil het kabinet een eind maken aan dure cadeaus die worden 
gegeven aan nieuwe leden van de omroepen. Prominenten in het onderzoek 
van De Bock zeggen ook dat Nederlanders geen lid meer worden vanwege 
hun overtuiging maar om 'het koffiezetapparaat of de gids'. Zij vinden dat het 
jaarlijkse lidmaatschapsgeld van zo'n 5 euro omhoog kan naar 60 euro. 
 
Verschillende omroepen hebben fel gereageerd op de kabinetsplannen. Zo hebben VARA en BNN hun 
gesprekken over een eventuele samenwerking gestaakt omdat zij het oneerlijk vinden dat zij samen 
evenveel geld krijgen als de EO alleen.

Door Shari Deira 
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