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Geacht bestuur, 

In de begroting 2022 heeft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een aanvraag 
ingediend voor ministeriele instemming met de omroepportals voor de aspirant-
omroepen Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart. Ook wordt er instemming 
gevraagd voor het beeindigen van de aanbodkanalen kro.nl en ncrv.nl. Hierbij 
stuur ik u mijn besluit op uw aanvraag. 

Hieronder volgt mijn besluit op de aanvraag. Bijlage 1 geeft uitleg over het 
wettelijke kader, de procedure en het toetsingskader. 

Besluit 

1. Besluit tot instemming  

Omroepportals voor aspirant-omroepen Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart 
en de aanbodkanalen ncrv.nl en kro.nl zijn aanbodkanalen in de zin van artikel 
1.1 van de Mediawet 2008. Voor het startenen beeindigen van aanbodkanalen is 
voorafgaande instemming van de minister nodig volgens artikel 2.21van de 
Mediawet 2008. 

Met toepassing van artikel 2.21, derde lid, van de Mediawet 2008: 
a. verleen ik instemming met de omroepportals voor Ongehoord Nederland! 

en Omroep Zwart en daarmee maken deze omroepportals onderdeel uit 
van de publieke taakopdracht van de landelijke publieke mediadienst; 

b. verleen ik instemming met de beeindiging van de aanbodkanalen ncrv.nl 
en kro.n1 en daarmee maken ncrv.nl en kro.nl niet langer onderdeel uit 
van de publieke mediaopdracht van de landelijke publieke mediadienst. 

Op wijziging van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

Onze referentie 
32701885 

Bijlagen 

Een belanghebbende kan tegen 
dit besluit beroep instellen bij de 
Sector Bestuursrecht van de 
Rechtbank Amsterdam, Postbus 
84500, 1080 BN Amsterdam. 
Het beroepsschrift moet binnen 
6 weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd aan 
de rechtbank worden gestuurd. 
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2. Motivering 

a. Beschrijving van de nieuwe en te beeindigen aanbodkanalen 

Omroepportals 
De profielbeschrijving van de omroepportals is als volgt: 

"Portal op het online NPO-platform en eventueel ook op sociale media/ 
videoplatforms, bedoeld om het omroepprofiel te verduidelijken en de 
binding met publiek dat interesse heeft in de programma's, thema's, 
missie en identiteit van de betreffende omroep te versterken door het 
aanbieden van mogelijkheden tot interactie met en participatie van het 
publiek. Het aanbod kan bestaan uit typerende fragmenten uit 
programmatitels gerealiseerd voor de gezamenlijke aanbodkanalen. 
Daarnaast kan het aanbod bestaan uit speciaal voor de omroepportal 
gerealiseerde web only-titels die zich door het specifieke karakter niet, of 
nog niet, lenen voor plaatsing op de gezamenlijke online aanbodkanalen. 
Binnen de portal zijn het gidsen van publiek dat interesse heeft in de 
programma's, thema's, missie en identiteit van de betreffende omroep 
naar andere kanalen en sites binnen de NPO-omgeving, alsmede de 
marketing van programma's op gezamenlijke kanalen, belangrijke 
functionaliteiten. De portal kan tevens op het NPO-platform verdieping en 
duiding van titels afkomstig van aanbodkanalen zonder non-lineaire 
extensie bevatten, alsmede op tijdelijke basis niet-actueel media-aanbod 
afkomstig uit het archief van de omroep dat niet elders op het online NPO-
platform on demand wordt aangeboden." 

b. Onderbouwing van de aanvraag 

De NPO onderbouwt de aanvraag in het kort als volgt.1  

Onderbouwing van de aanvraag voor omroepportals voor Ongehoord Nederland! 
en Omroep Zwart 
De NPO doet een aanvraag ten behoeve van mogelijke nieuwe toetreders tot het 
omroep bestel een omroep portal te kunnen verzorgen. In dit besluit gaat het om 
de omroepverenigingen Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart. De 
omschrijving en het profiel van deze omroepportals is gelijk aan het profiel van de 
bestaande omroepportals van de andere omroepen. In die omschrijving ligt de 
onderbouwing voor de aanvraag voor goedkeuring besloten, namelijk het bieden 
van de mogelijkheid aan de nieuwe omroepen om, zoals alle andere omroepen 
dat ook kunnen, de binding met het publiek te versterken en de missie en 
identiteit van de omroep uit te dragen. 

Onderbouwing van de aanvraag beeindiging van de aanbodkanalen ncrv.nl en 
kro.nl 
Per 1 januari 2019 zijn de omroepverenigingen KRO en NCRV gefuseerd tot de 
Vereniging KRO-NCRV. Voorheen waren KRO en NCRV een samenwerkingsomroep 
en hadden deze twee omroepen ieder een afzonderlijke omroepportal, 
respectievelijk kro.nl en ncrv.nl. Tot 1 januari 2019 bevatten deze twee portals 

1 Voor de volledige onderbouwing zij verwezen naar bijlage 3 en 5 van de begroting 2022 
van de NPO: 
httos://over.noo.nlistorage/configurations/overnpogiles/beoroting npo 2022.odf 
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aanbod gericht op de achterbannen van respectievelijk KRO en NCRV. Na de fusie 	Onze referentie 

is KRO-NCRV als een merk gaan werken en wordt het aanbod gericht op de 	32701885 

achterban aangeboden op kro-ncrv.nl. Kro.nl en ncrv.nl verwijzen vanaf dat 
moment ook door naar kro-ncrv.nl. De omroepportals kro.nl en ncrv.nl zijn 
hiermee overbodig geworden en kunnen worden beeindigd. 

c. Zienswijzen belanghebbenden 
Belanghebbende marktpartijen zijn rechtsreeks en via publicaties in de 
Staatscourant en op www.rijksoverheid.n1 op de hoogte gesteld van de aanvraag 
van de NPO en over de aanvraagprocedure.2  Er zijn naar aanleiding van de 
publicatie geen zienswijzen ingediend. 

d. Adviezen Raad voor Cultuur en Commissariaat voor de Media 

Raad voor Cultuur 
Bij brief van 22 november 2021 heeft de Raad een oordeel gegeven over de 
aanvraag van de NPO. De aanvraag voor de nieuwe omroepportals past volgens 
de Raad binnen de publieke mediaopdracht. De Raad constateert dat de reeds 
erkende omroepen over een omroepportal beschikken. Met deze constatering en 
het besluit tot erkenningsverlening aan de nieuwe toetreders ziet de Raad geen 
reden om deze aanvraag niet te honoreren. Tevens adviseert de Raad positief 
over het beeindigen van de aanbodkanalen kro.nl en ncrv.nl. 

Commissariaat voor de Media 
Bij brief van 9 december 2021 heeft het Commissariaat een oordeel gegeven over 
de aanvraag van de NPO. Een eigen web portal voor de nieuwe toetreders tot het 
landelijke publieke bestel past volgens het Commissariaat binnen de publieke 
mediaopdracht. Het Commissariaat adviseert daarom positief. Ook adviseert het 
Commissariaat positief over de opheffing van de aanbodkanalen kro.nl en ncrv.nl. 

e. Overwegingen 
Overwegingen omroepportals voor Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart 
Het Nederlandse omroepbestel is gebaseerd op het principe van externe 
pluriformiteit. Een uniek kenmerk dat van grote waarde is. Die externe 
pluriformiteit veronderstelt ook voldoende maatschappelijke worteling. Dat wil 
zeggen: betekenisvolle binding met mens en maatschappij en een relevant bereik 
onder het beoogde publiek. Externe pluriformiteit betekent ook dat omroepen, als 
ze eenmaal een plek hebben bemachtigd, ook onderscheidend blijven en hun 
profiel scherp en onderscheidend houden. Om een en ander te versterken is bij 
recente wetswijziging bepaald dat omroepen jaarlijks rapporteren over de wijze 
waarop zij in het afgelopen jaar uitvoering aan hun missie en identiteit hebben 
gegeven en hebben bijgedragen aan de pluriformiteit.3  Een omroepportal biedt 
een omroep de nodige ruimte om uitvoering te geven aan die opdracht. Met de 
toetreding tot het publieke omroepbestel voor de nieuwe aspirant-omroepen 
Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart, is het niet meer dan logisch dat zij net 
als alle andere omroepen de mogelijkheid krijgen om via een omroepportal hun 
missie en identiteit uit te dragen, een band met het publiek op te bouwen en bij 

2 Stcrt. 2021, nr. 44832. 
3 Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het 
toekomstperspectief van de publieke omroep (Stb. 2020, nr. 517), Kamerstukken II, 
2019/2020, 35 554. 

Pagina 3 van 7 



Gunay Uslu 

to dragen aan een beter bereik van doelgroepen en bredere beschikbaarheid van 
publiek media-aanbod. 

Overwegingen beeindiging omroepportals ncrv.nl en kro.nl 
Als gevolg van de volledige fusie van KRO en NCRV is de beeindiging van de 
afzonderlijke portals ncrv.nl en kro.nl vanzelfsprekend. Het aanbod gericht op de 
achterban van KRO-NCRV wordt aangeboden op kro-ncrv.nl. Daarmee zijn de 
afzonderlijke portals overbodig geworden. 

Ik acht de publieke waarde van de omroepportals voor Ongehoord Nederland! en 
Omroep Zwart voldoende onderbouwd. De Raad en het Commissariaat hebben 
positief geadviseerd. Ik constateer dat de adviezen van de Raad en het 
Commissariaat op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. In navolging van de 
Raad merk ik nog op dat het gebruik van omroepportals door omroepen valt 
binnen het bereik van de coordinerende en sturende taken van de NPO en de door 
de NPO vastgestelde bindende regelingen en gedragscodes, alsmede de overige 
toepasselijke wet- en regelgeving. 

Met vriendelijke groet, 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Onze referentie 
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BIJLAGE 1 bij Besluit nr. 25405650 tot instemming met de 	 Onze referentie 
aanbodkanalen omroepportals van Ongehoord Nederland! en Omroep 	32701885 

Zwart en de beeindiging van de aanbodkanalen kro.n1 en ncrv.nl 

1. Wettelijk kader en procedure 

1.1 Wettelijk kader 

Volgens de Europese regels inzake staatssteun bij de publieke omroep moeten 
aard en omvang van de publieke taak van de publieke omroep volgens een 
transparante procedure worden vastgesteld. Aanbodkanalen zijn onderdeel van de 
publieke taak van de landelijke publieke omroep. Voor de verzorging van nieuwe 
aanbodkanalen, het doorvoeren van significante wijzigingen van bestaande 
aanbodkanalen en het beeindigen van aanbodkanalen is op grond van artikel 2.21 
Mediawet 2008 voorafgaande instemming van de minister vereist. De landelijke 
publieke omroep geeft in het Concessiebeleidsplan of in de jaarlijkse 
meerjarenbegroting onderbouwd aan welke nieuwe aanbodkanalen hij wil 
toevoegen aan het aanbod en welke bestaande aanbodkanalen significant worden 
gewijzigd of beeindigd en vraagt daarvoor de instemming van de minister. 

De instemmingsprocedure waarborgt dat de aard en omvang van de taak van de 
publieke omroep op transparante wijze wordt vastgesteld en toebedeeld, in 
overeenstemming met de Europeesrechtelijke kaders voor staatssteun en de 
toepassing daarvan op de financiering van de publieke omroep. In het bijzonder 
kan hierbij verwezen worden naar het besluit van de Europese Commissie van 26 
januari 2010.4  Onderdeel van dit besluit is de toepassing van de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bij de besluitvorming over instemming met publieke mediadiensten. 

In de begroting 2022 heeft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een aanvraag 
ingediend voor ministeriele instemming met de omroepportals voor de nieuwe 
aspirant-omroepen Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart. Ook wordt er 
instemming gevraagd voor het beeindigen van de aanbodkanalen kro.n1 en 
ncrv.nl. Op grond van de wet en de daarbij behorende wetsgeschiedenis betreft 
de aanvraag twee nieuwe aanbodkanalen en de beeindiging van twee bestaande 
aanbodkanalen waarop de instemmingsprocedure van toepassing is. 

1.2 Procedure 

De gevolgde procedure is als volgt: 

Aanvraag 
In de begroting 2022 heeft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een aanvraag 
ingediend voor ministeriele instemming met de omroepportals voor de nieuwe 
aspirant-omroepen Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart en de beeindiging 
van de bestaande aanbodkanalen kro.n1 en ncrv.nl. De begroting inclusief de 
aanvragen zijn door de NPO conform artikel 2.148, derde lid, van de Mediawet 
2008 openbaar gemaakt via publicatie op www.npo.nl. 

Informeren belanghebbende partijen 

4  Beschikking van de Europese Commissie, nr. c (2010) 132, inzake steunmaatregel E 
5/2005 (ex BB 170b/2003), "Jaarlijkse financiering van de Nederlandse publieke omroep". 
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Op 29 oktober 2021 is een mededeling in de Staatscourant geplaatst met 
vermelding van de aanvraag en aankondiging van de start van de procedure.5  
Indien belanghebbenden dat wensen, kunnen zij hun eerste zienswijze over de 
aanvraag van de NPO kenbaar maken aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, die deze zienswijzen zal doorgeven aan de Raad en het 
Commissariaat. De adviseurs betrekken deze inbreng bij het opstellen van hun 
advies over de aanvraag. 

Onze referentie 
32701885 

Voorafgaand aan de mededeling in de Staatscourant zijn de volgende 
belanghebbenden bij brief actief op de hoogte gesteld van de NPO-begroting 2022 
en de te volgen procedure: NDP Nieuwsmedia, de Vereniging voor Commerciale 
Omroepen VCO, de Vereniging voor Commerciale Radio, de Mediafederatie en 
Mediahuis Nederland. 

Naar aanleiding van de publicatie en de mededeling zijn geen zienswijzen 
ingediend met betrekking tot de aanvraag voor de omroepportals voor de nieuwe 
aspirant-omroepen Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart en de beeindiging 
van de bestaande aanbodkanalen kro.nl en ncrv.nl. 

Advisering Raad voor Cultuur en Commissariaat voor de Media 
Op grond van artikel 2.21, tweede lid, Mediawet 2008 adviseren de Raad en het 
Commissariaat over aanvragen voor nieuwe aanbodkanalen en significante 
wijziging of beeindiging van bestaande aanbodkanalen. Het Commissariaat en de 
Raad hebben op respectievelijk 9 december en 22 november 2021 advies 
uitgebracht over de aanvragen voor de omroepportals voor de aspirant-omroepen 
Ongehoord Nederland! en Omroep Zwart en het beeindigen van de bestaande 
aanbodkanalen kro.nl en ncrv.nl. 

Ontwerpbesluit 
De minister stelt vervolgens mede op basis van de adviezen een ontwerpbesluit 
opgesteld. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende relevante 
stukken worden openbaar gemaakt door deze ter inzage te leggen via plaatsing 
op www.rijksoverheid.nl. Van het ontwerpbesluit wordt tevens kennis gegeven in 
de Staatscourant. 

Op 5 april 2022 is in de Staatscourant kennis gegeven van de zakelijke inhoud 
van het ontwerpbesluit. Op 5 april 2022 zijn het ontwerpbesluit en de daarop 
betrekking hebbende relevante stukken gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. 

Zienswijzen belanghebbende parbjen 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na terinzagelegging van het 
ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling een onderbouwde zienswijze geven over 
het ontwerpbesluit. In deze periode wordt ook een hoorzitting gehouden als daar 
naar het oordeel van de minister voldoende behoefte aan bestaat. Er zijn geen 
mondelinge of schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit ingediend en er is 
geen hoorzitting gehouden. 

5  Staatscourant 2020, nr. 1903. 
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Definitief besluit 
Na afloop van de zienswijzetermijn neemt de minister een definitief besluit Indien 
schriftelijke zienswijzen zijn ingebracht worden deze, met uitzondering van de 
delen die door partijen als vertrouwelijk zijn aangemerkt, tegelijk met het 
definitieve besluit ter inzage gelegd via publicatie op www.rijksoverheid.nl. 

Onze referentie 
32701885 

Beroep 
Bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kunnen 
belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit binnen zes weken na de 
terinzagelegging rechtstreeks beroep instellen bij de bestuursrechter. 

1.3 Het toetsingskader 

De publieke omroep geeft elke vijf jaar in het Concessiebeleidsplan en zo nodig in 
de jaarlijkse begroting aan welke nieuwe aanbodkanalen hij wil toevoegen aan 
zijn aanbod en welke bestaande aanbodkanalen significant wijzigen of worden 
beeindigd. De NPO vraagt hiervoor instemming van de minister (artikel 2.21 van 
de Mediawet 2008). De publieke omroep moet onderbouwen waarom nieuwe 
aanbodkanalen of significante wijzigingen van bestaande aanbodkanalen passen 
binnen de publieke taak. Daarbij moet aandacht besteed worden aan de beoogde 
doelgroep en het beoogde publieksbereik, de behoefte van het publiek, de relatie 
met het andere media-aanbod, het bestaande aanbod op de markt en de wijze 
van distributie en financiering. Het inhoudelijke beoordelingskader voor 
instemming met aangevraagde aanbodkanalen ligt besloten in de publieke taak 
zoals die bepaald is in artikel 2.1 van de Mediawet 2008. 

Mede op basis van de adviezen en de marktanalyse weegt de minister mogelijke 
onevenredig nadelige gevolgen voor de markt of tegen het publieke belang van 
een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal. Hij weegt de onderbouwde 
zienswijzen die naar aanleiding van het ontwerpbesluit door belanghebbende 
partijen zijn ingediend op een zorgvuldige en evenwichtige wijze mee bij het 
nemen van een definitief besluit. 
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