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De publieke omroepen terug aan de burgers 

 

De afgelopen maanden heb ik mij hier in de Verenigde Staten natuurlijk niet kunnen 

onttrekken aan de Amerikaanse televisie. Zeker door de oorlog in Irak waren het (late) 

avondnieuws en actualiteitenprogramma’s, in het bijzonder Meet the Press, een essentiële 

informatiebronnen. De ‘national networks’ ABC, CBS en NBC brengen net als in 

Nederland een hoop platte reality shows, zoals The Bachelor, Joe Millionaire en 

recentelijk Mr. Personality. Ze vervullen echter ook wonderwel hun publieke functie van 

informatieverschaffer en discussieforum, ondanks financiering primair uit reclame-

inkomsten en particuliere donaties. De kwaliteit en diversiteit van het Amerikaanse 

televisieaanbod doen echt niet onder voor de programma’s van de Nederlandse 

commerciële en publieke omroepen. Nederland heeft bij zijn publieke omroepbestel 

echter gekozen voor een kostbaar stelsel van aanbodregulering. Doorgaans maken oud-

politici bij de publieke omroepen op kosten van de belastingbetaler de dienst uit. 

Televisiepresentatoren krijgen vaak een vorstelijk salaris uit de staatsruif. Dit verhindert 

hen meestal niet om via hun eigen BV er nog vele lucratieve nevenactiviteiten op na te 

houden. Is dit nu datgene wat de ontwerpers van ons publieke omroepbestel ooit voor 

ogen stond? Ik denk dat het Nederlandse omroepbestel zichzelf meer dan overleefd heeft 

en aan een grondige revisie toe is. Het bestel dient te worden teruggeven aan de kijkers 

en luisteraars. De vraag werpt zich dan vanzelfsprekend op wat hiervoor in de plaats 

moet komen. Het zal duidelijk zijn dat het stelsel van aanbodregulering vervangen dient 

te worden door (gedeeltelijke) vraagsturing. Een bijkomend voordeel van (meer) 

vraagsturing zal zijn dat de publieke omroepen efficiënter moeten gaan werken en (voor 

een deel) hun eigen broek op te houden. Dr. Ab Klink, directeur van het 

Wetenschappelijk Instituut van het CDA, heeft recentelijk een interessant alternatief voor 

de rechtstreekse bekostiging van deze omroepen voorgesteld, dat naar mijn mening door 

de nieuwe bewindspersoon voor Cultuur zeer serieus overwogen dient te worden. Hij 

stelt voor om de publieke omroepen te financieren door doelgebonden budgetten en uit 

inkomenscomplementaire doelsubsidies of heffingskortingen (te verrekenen via het 

belastingstelsel). De voordelen van een dergelijke vraagfinanciering zijn dat niet de 

overheid, maar de burgers bepalen welke instanties voor bekostiging in aanmerking 

komen. Daardoor zullen de bekostigde omroepen zich meer gaan richten op de 

(potentiële) kijker/luisteraar in plaats van op de bureaucratie. Hierbij zullen zij zorgen 

voor een grotere betrokkenheid van de bevolking en een steviger draagvlak voor hun 

activiteiten. Bovendien bevrijdt een dergelijke financiering de overheid èn de omroepen 

niet alleen van een hoop regelgeving en bureaucraten, maar zullen ook gevoelige 

discussies tussen de publieke en commerciële omroepen aangaande overheidsinterventies 

en marktverstoring verdwijnen. De overheid moet volgens Klink wel erkenningsregels en 

inhoudelijk criteria opstellen en niet-commercialiteit hoeft geen erkenningsvereiste te 

zijn. Een gevolg van zijn voorstel is dat de verschillen tussen publieke en commerciële 

omroepen steeds geringer zullen worden. Wat is daar op tegen? Publieke omroepen 

kijken steeds meer naar kijk -en luistercijfers en reclame-inkomsten, terwijl toch niet 

ontkend kan worden dat commerciële omroepen ook een publieke functie vervullen. In 

deze tijd van forse bezuinigingen op vele overheidsactiviteiten mag er geen taboe rusten 

op het publieke omroepbestel, dat vele jaren in relatieve luxe en weelde heeft mogen 

baden. Efficiëntie en (gedeeltelijke) zelfbekostiging zijn begrippen, die ook in dit 



geprivilegieerde deel van de samenleving behoren door te dringen. De lobby tegen een 

nieuw en soberder stelsel van vraagfinanciering vanuit Hilversum zal hevig zijn, omdat er 

gevestigde belangen op het spel staan. Ik zie geprivilegieerden als Marcel van Dam en 

Paul Witteman al weer fulmineren over de afbraak van ons ‘unieke’ omroepbestel. Uniek 

is het zeker en daarom moet het ook verdwijnen. 
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