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Geacht bestuur, 

 

In de Meerjarenbegroting 2017-2021 heeft de Nederlandse Publieke Omroep 

(NPO) een aanvraag ingediend voor ministeriële instemming met het verspreiden 

van het aanbodkanaal NPO Soul & Jazz via de analoge kabel. 

 

Hierbij stuur ik u mijn besluit op uw aanvraag. 

 

Bijlage 1 geeft uitleg over het wettelijke kader, de procedure en het 

toetsingskader. Bijlage 2 gaat nader in op de ingebrachte zienswijzen van 

belanghebbende partijen voor zover die betrekking hebben op de beoordeling van 

de publieke waarde van verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel. 

Bijlage 3 is de analyse van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de te 

verwachten markteffecten. 

 

1. Besluit tot instemming 

 

De analoge kabel is aan te merken als een distributienetwerk met schaarste. De 

verspreiding van het bestaande aanbodkanaal NPO Soul & Jazz via de analoge 

kabel is in het licht van artikel 2.27, vierde lid, van de Mediawet 2008 en de 

daarbij behorende wetsgeschiedenis te beschouwen als een significante wijziging 

van een bestaand aanbodkanaal.1 Daarvoor is voorafgaande instemming van de 

minister nodig volgens artikel 2.21, eerste tot en met derde lid, van de Mediawet 

2008. 

 

Met toepassing van artikel 2.21, derde lid, van de Mediawet 2008 verleen ik 

instemming met de aangevraagde wijziging van het bestaande aanbodkanaal NPO 

Soul & Jazz. Daarmee maakt de verspreiding van NPO Soul &Jazz via de analoge 

kabel onderdeel uit van de taakopdracht van de landelijke publieke mediadienst. 

 

                                                

 
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 501-34, nr. 142. 
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In het vervolg van deze brief ga ik in op de aanvraag van de NPO, de adviezen en 

de overwegingen die geleid hebben tot dit besluit. 

 

Met een brief van 9 mei 2018 is een ontwerp van mijn besluit aan 

belanghebbende partijen toegezonden en is nadere uitleg gegeven over de 

procedure, waaronder de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Op 

14 mei 2018 is van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit kennis gegeven in 

de Staatscourant. Op die datum is het ontwerpbesluit ook ter inzage gelegd op 

www.rijksoverheid.nl.  

 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft één belanghebbende partij een 

tweede zienswijze ingediend. In bijlage 2 ga ik in op de ingebrachte zienswijzen. 

De zienswijzen geven mij geen aanleiding om tot een ander besluit te komen dan 

in het ontwerpbesluit is opgenomen. 

 

2. Beschrijving van NPO Soul & Jazz 

 

Op basis van de aanvraag kan de oorsprong en positie van NPO Soul & Jazz als 

volgt worden beschreven. 

 

Oorsprong en positionering NPO Soul & Jazz 

NPO Soul & Jazz is een bestaand radiothemakanaal dat gepositioneerd is als 

subkanaal van het hoofdkanaal NPO Radio2. 

 

De huidige positie van NPO Soul & Jazz binnen het radio-aanbod van de publieke 

omroep vindt zijn oorsprong mede in het beëindigen van de zender NPO Radio 6 

per 1 januari 2016. Soul en jazz-programmering was tot die tijd onderdeel van de 

programmering op NPO Radio 6. Het verdwijnen van NPO Radio 6 was onderdeel 

van de nieuwe toekomststrategie van de NPO. Een van de uitgangspunten van de 

radiostrategie van de NPO, zoals beschreven in het Concessiebeleidsplan 2016-

2020, is dat de NPO sterke hoofdzenders wil neerzetten, met in het verlengde 

daarvan subkanalen die specifieke genres verder uitdiepen. Gelet op de kosten in 

relatie tot de impact paste NPO Radio 6 als zelfstandige zender naar de mening 

van de NPO niet meer in deze strategie. Vervolgens heeft de NPO soul en jazz als 

volgt een plek gegeven in het radio-aanbod. Soul en jazz is onderdeel van de 

programmering op NPO Radio 2. Verdieping daarvan vindt plaats door 

intensivering van de programmering op het al bestaande radiothemakanaal NPO 

Soul & Jazz, waar 24 uur per dag soul en jazz te horen is. Naar NPO Radio 2 

luisteren veel meer mensen dan naar NPO Radio 6. Door onderbrenging van soul 

en jazz bij NPO Radio 2, met verdieping op NPO Soul & Jazz, komen veel meer 

mensen in aanraking met deze genres. Er ontstaat meer ruimte voor soul en jazz, 

inclusief festivals en evenementen, én mensen kunnen non-stop naar soul en jazz 

luisteren. Op deze manier wil de NPO soul & jazz een volwaardige plaats in de 

programmering geven die tegemoet komt aan de maatschappelijke, politiek 

gesteunde behoefte aan publiek media-aanbod in de genres soul en jazz.2 

 

Programmering van NPO Soul & Jazz 

NPO Radio Soul & Jazz bestond als radiothemakanaal al voor het verdwijnen van 

NPO Radio 6. Na opheffing van NPO Radio 6 is de avondprogrammering van NPO 

                                                

 
2 Motie Verhoeven/Mohandis, Kamerstukken II, vergaderjaar 2015-2016, 34 264, nr. 25. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Soul & Jazz geïntensiveerd met gepresenteerde programma’s en 

concertregistraties. De dag programmering bestaat uit non-stop soul en jazz 

muziek. Het muziekformat lijkt sterk op dat van NPO Radio 6, met veel ruimte 

nieuwe muziek en Nederlands talent. De avondprogrammering is overwegend 

gepresenteerd met veel aandacht voor live muziek, jazzpodia, nieuwe muziek en 

artiesten en Nederlands talent. 

 

Distributie van NPO Soul & Jazz 

NPO Soul & Jazz als themakanaal wordt net als andere radiosubkanalen 

gedistribueerd via digitale kabel, internet, IPTV en DAB+. De NPO wil NPO Soul & 

Jazz ook doorgeven via de analoge kabel. 

 

3. Aanvraag voor distributie van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel 

 

Onderwerp van de aanvraag van de NPO is een wijziging van een bestaand 

aanbodkanaal, te weten de verspreiding van het bestaande radiothemakanaal 

NPO Soul & Jazz via de analoge kabel. Het kanaal op zich is geen onderwerp van 

de aanvraag voor instemming omdat het al onderdeel uitmaakt van de publieke 

taak van de publieke omroep. Op grond van de wetsgeschiedenis levert het (voor 

het eerst) gaan verspreiden van een bestaand aanbodkanaal op een 

distributienetwerk met schaarste een significante wijziging op waarvoor de 

instemmingsprocedure van toepassing is.3 De analoge kabel is een netwerk met 

schaarste. Er is immers op de analoge kabel geen ongelimiteerde ruimte voor de 

verspreiding van zenders. De beheerder van het netwerk moet, rekening houdend 

met toepasselijke wetgeving, keuzes maken wat wel en niet wordt doorgegeven. 

Voor themakanalen van de publieke omroep gelden geen doorgifteverplichtingen. 

De publieke omroep moet onderhandelen met de distributeurs, die vanwege de 

beperkt beschikbare ruimte afwegingen zullen maken om wel of niet door te 

geven.  

 

NPO Soul & Jazz wordt op dit moment bij wijze van experiment verspreid via de 

analoge kabel. De NPO is het experiment in 2016 gestart om meer te weten te 

komen over de behoefte bij het publiek aan de distributie van NPO Soul & Jazz via 

de analoge kabel. Dit experiment wordt uitgevoerd conform de regels die zijn 

opgenomen in de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008.4 

 

4. Onderbouwing van de aanvraag 

 

In de aanvraag gaat de NPO in op het belang dat de analoge kabel nog steeds 

heeft voor het luisteren naar de radio. Naast FM luistert het overgrote deel van 

het publiek via de analoge kabel naar de radio. Juist voor NPO Soul & Jazz is dit 

gegeven relevant, omdat het kanaal niet via FM te beluisteren is. Voor een 

volwaardige en impactvolle positie van soul en jazz in het radio-aanbod van de 

publieke omroep acht de NPO het noodzakelijk dat NPO Soul & Jazz ook wordt 

doorgeven via de analoge kabel. NPO Soul & Jazz krijgt daarmee dezelfde 

verspreiding als het vroegere NPO Radio 6 en daarmee is soul en jazz-

programmering zo breed mogelijk vindbaar voor luisteraars. 

                                                

 
3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 21 501-34, nr. 142. 
4 Artikel 2.21a Mediawet 2008; artikelen 1a t/m 1d Mediabesluit 2008. De melding van dit 

experiment is te vinden op: https://over.npo.nl/organisatie/openbare-
documenten/besluiten-en-publicaties/experimentplannen 
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Uit evaluatie van het lopende experiment blijkt volgens de NPO onder meer dat de 

helft van de luisteraars naar NPO Soul & Jazz via de analoge kabel luistert en dat 

meer dan driekwart het een gemis zou vinden als het kanaal niet meer via de 

analoge kabel te ontvangen is. Op basis van deze evaluatie heeft de NPO 

geoordeeld dat er grote behoefte is aan uitzending van NPO Soul & Jazz via de 

analoge kabel. Analoge kabeldistributie van NPO Soul & Jazz past volgens de NPO 

¡n de radiostrategie, waarbij het vergroten van de impact van radiozenders 

centraal staat. Het komt bovendien tegemoet aan de maatschappelijke behoefte 

aan een volwaardige plaats van soul en jazz in het radio-aanbod van de publieke 

omroep en een zo breed mogelijke verspreiding van deze genres. 

 

Verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel brengt volgens de NPO 

geen extra kosten met zich mee. 

 

5. Adviezen Raad voor Cultuur en Commissariaat voor de Media 

 

Raad voor Cultuur 

Als onderdeel van zijn advies van 1 november 2016 over de Meerjarenbegroting 

2017-2021 van de NPO heeft de Raad voor Cultuur (hierna: Raad) geadviseerd 

over de aanvraag van de NPO inzake NPO Soul & Jazz. De Raad vindt dat jazz en 

soul, net als andere muziekgenres waar volgens de Raad de massa niet naar 

luistert, een herkenbare, substantiële en vooral frequente plaats te houden in de 

programmering van de publieke omroep. Het aantal luisteraars voor NPO Soul & 

Jazz kan volgens de Raad vergroot worden wanneer het kanaal ook gebruik kan 

maken van de analoge kabel. De Raad ondersteunt dan ook de plannen van de 

NPO om NPO Soul & Jazz ook analoog te verspreiden en adviseert de aanvraag 

goed te keuren. Wel verbindt de Raad daar een paar voorwaarden aan: 

- de zender dient, ongeacht de verspreidingswijze, een aanbod te hebben dat 

onderscheidend is van het overige soul- en jazzaanbod. Dat kan onder meer 

door het kanaal grotendeels van presentatoren te voorzien, het te richten op 

Nederlandse luisteraars en door ruimte te geven aan Nederlandse producties;  

- de Raad moedigt de NPO aan om afspraken te maken over live-registraties en 

de samenwerking met conservatoria voort te zetten. 

 

Commissariaat voor de Media 

Op 25 oktober 2016 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: 

Commissariaat) als onderdeel van zijn advies over de Meerjarenbegroting 2017-

2021 van de NPO geadviseerd over de aanvraag van de NPO inzake verspreiding 

van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel. Het Commissariaat heeft bezien hoe 

analoge verspreiding van NPO Soul & Jazz zich verhoudt tot de publieke 

mediaopdracht in artikel 2.1 van de Mediawet 2008. Uit artikel 2.1, tweede lid, 

onder f, van de Mediawet 2008, vloeit voort dat publieke mediadiensten voldoen 

aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse 

samenleving door het aanbieden van media-aanbod dat voor iedereen 

toegankelijk is. Het Commissariaat stelt vast dat de analoge verspreiding van NPO 

Soul & Jazz bijdraagt aan de toegankelijkheid van het media-aanbod van de 

publieke omroep en beoordeelt de aanvraag positief. 

 

Bij brief van 23 september 2016 heeft de Vereniging voor Commerciële Radio 

(hierna: "VCR") een zienswijze ingediend bij het Commissariaat. De VCR is met 

name van oordeel dat de aanvraag dient te worden afgewezen vanwege de 
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buitensporige nadelige effecten die de analoge kabeldistributie van NPO Soul & 

Jazz zal hebben voor de markt. Ook vraagt de VCR zich af of wel sprake is van 

een bestaand aanbodkanaal dan wel van een nieuw aanbodkanaal waarvoor de 

gehele goedkeuringsprocedure uit de Mediawet 2008 moet worden doorlopen. Het 

Commissariaat stelt vast dat beoordeling van deze argumenten van de VCR op 

grond van de Mediawet 2008 is voorbehouden aan de minister. In bijlage 2 ga ik 

in op de zienswijze die de VCR bij het Commissariaat heeft ingediend en op de 

tweede zienswijze die de VCR op 22 juni 2018 bij mij heeft ingediend.  

 

6. Overwegingen  

 

6.1 Overwegingen met betrekking tot het publieke belang van distributie 

van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel 

 

Verspreiding van NPO Soul & Jazz draagt op de volgende manieren bij aan de 

uitvoering van de taakopdracht van de publieke omroep. 

 

Toegankelijkheid, beschikbaarheid en vindbaarheid van soul- en 

jazzprogrammering 

Voor radio is de analoge kabel, naast FM, de belangrijkste verspreidingswijze. 

Voor NPO Soul & Jazz is dat een relevanter gegeven dan voor andere 

radiozenders. NPO Soul & Jazz wordt immers niet via FM uitgezonden. 

Verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel draagt bij aan verbreding 

van de beschikbaarheid waardoor soul en jazz voor een groter publiek 

toegankelijk wordt. 

 

Voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften 

Het beëindigen van NPO Radio 6 als zender met een duidelijke soul en jazz-

programmering heeft veel reacties losgemaakt. Er is een brede maatschappelijke 

oproep gekomen, zowel van luisteraars als van programmamakers, musici en 

podia, om een volwaardige plaats van soul en jazz-programmering in het aanbod 

van de publieke omroep te waarborgen. Daarbij is gewezen op betekenis van NPO 

Radio 6 voor de jazz-sector in Nederland. Die oproep is tevens vertaald in een 

sterke politieke wens.5 De publieke omroep is daaraan tegemoet gekomen door 

soul en jazz onder te brengen in de programmering van de hoofdzender NPO 

Radio 2, met verdieping op NPO Soul en Jazz als subzender van NPO Radio 2. 

Door onderbrenging bij NPO Radio 2 komen meer mensen in aanraking met deze 

genres. En door intensivering van de programmering op NPO Soul en Jazz zijn er 

voor luisteraars 24 uur per dag soul en jazz-programma’s te vinden. Die 

programma’s kennen een grote variëteit: non-stop muziek en gepresenteerde 

programma’s, nieuw Nederlands talent en gevestigde internationale artiesten, 

registraties van concerten op de podia en live-concerten. Dit aanbod bereikt met 

verspreiding via de analoge kabel een nog groter publiek en draagt daarmee bij 

aan het bieden van een volwaardige plaats van soul en jazz in het aanbod van de 

publieke omroep. 

 

Doelmatigheid 

Centraal in de radiostrategie van de NPO staat het vergroten van de impact van 

de radiokanalen. Hiervoor richt de NPO zich op een beperkt pakket aan sterke 

                                                

 
5 Motie Verhoeven/Mohandis, Kamerstukken II, vergaderjaar 2015-2016, 34 264, nr. 25. 
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hoofdzenders, met daaraan verbonden subkanalen die voor verdieping en 

verbreding zorgen met specifieke programmering. NPO Radio 6 als hoofdzender 

met soul en jazz paste niet meer in deze strategie, gelet op de kosten in relatie 

tot de impact van de zender. De nieuwe positionering van soul en jazz-

programmering op NPO Radio 2 in combinatie met het subkanaal NPO Soul & Jazz 

levert een volwaardige en herkenbare plaats op van deze genres in het totale 

radio-aanbod van de publieke omroep. Verspreiding van NPO Soul & Jazz via de 

analoge kabel draagt bij aan betere vindbaarheid en vergroting van het bereik 

van soul en jazz-programmering zonder extra investeringen. 

 

6.2 Overwegingen met betrekking tot de markt 

 

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft een analyse uitgevoerd 

naar de te verwachten effecten van de uitbreiding van de distributie van de NPO 

Soul & Jazz naar de analoge kabel op de daarvoor relevante markten. Deze 

analyse heeft de ACM op 7 december 2017 uitgebracht. 

 

In zijn analyse heeft de ACM de aanvraag beoordeeld aan de hand van 

substitueerbaarheid, een analyse van de marktstructuur en een analyse van de 

marktposities van de aanwezige aanbieders.6  

 

De ACM gaat voor zijn analyse uit van een nationale markt voor uitzendingen van 

radioprogramma's en een nationale markt voor de verkoop van 

radioadvertentieruimte. Op basis van het marktonderzoek concludeert de ACM dat 

naar verwachting een beperkt aantal luisteraars gebruik maakt van het gewijzigde 

aanbodkanaal. Het is aannemelijk dat het effect van de toename van het aantal 

luisteraars voor NPO Soul & Jazz op het luisteraandeel van de overige 

radiozenders, inclusief de meest nabije concurrent, beperkt is. Daarnaast komt de 

ACM tot de conclusie dat de effecten van de wijziging van het aanbodkanaal op de 

nationale markt voor de verkoop van radioadvertentieruimte beperkt zullen zijn. 

 

Kortheidshalve verwijs ik voor de inhoud van de volledige analyse naar bijlage 3.  

 

6.3 Afweging publieke belang en mogelijke markteffecten: conclusie 

 

Ik vind dat de publieke waarde van verspreiding van NPO Soul & Jazz via de 

analoge kabel voldoende is onderbouwd. Zowel de Raad als het Commissariaat 

hebben daarover positief geadviseerd. De ACM heeft geconcludeerd dat de 

markteffecten beperkt zijn. Ik constateer dat de adviezen van de Raad en het 

Commissariaat en de analyse van de ACM op zorgvuldige wijze tot stand zijn 

gekomen. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de ACM bij zijn analyse is 

uitgegaan van een onjuist beooordelingskader. Ik concludeer dat er geen zodanig 

onevenredig nadelige gevolgen voor de markt zijn dat deze opwegen tegen het 

publieke belang van verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel.  

 

Ik verleen instemming met de verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge 

kabel. Daarmee maakt die verspreiding onderdeel uit van de publieke 

taakopdracht van de landelijke publieke mediadienst.  

 

                                                

 
6 Vergelijk ook de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels 

inzake staatssteun op de publieke omroep, Pb 2009/C 257/01, punt 88. 



 

 

 

 Pagina 7 van 16 

 

Onze referentie 

1386647 

 

Er is geen grond om nadere voorwaarden zoals door de Raad die bepleit te 

verbinden aan mijn instemming. Die voorwaarden hebben betrekking op het 

kanaal NPO Soul & Jazz als zodanig en dat is niet het onderwerp van de aanvraag 

en dit besluit. Verder heeft een deel van die voorwaarden betrekking op de 

specifieke inhoud van de programmering. Het stellen van dergelijke voorwaarden 

is strijdig met de (grond)wettelijke gewaarborgde onafhankelijkheid van de 

publieke mediadienst.  

 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

 

 

 

 

Arie Slob 
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BIJLAGE 1 bij Besluit nr. 1338131 tot instemming met een wijziging van 

het aanbodkanaal NPO Soul & Jazz (verspreiding via de analoge kabel)  

 

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 beëindigen van aanbodkanalen is op grond van artikel 

2.21, derde lid, Mediawet 2008 voorafgaande instemming van de minister vereist. 

De landelijke publieke omroep geeft in het Concessiebeleidsplan (hierna: CBP) of 

in de jaarlijkse meerjarenbegroting onderbouwd welke nieuwe aanbodkanalen hij 

wil toevoegen aan het aanbod en welke bestaande aanbodkanalen significant 

worden gewijzigd of beëindigd en vraagt daarvoor de instemming van de minister 

(artikel 2.21. derde lid. Mediawet 2008). 

 

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 2010.7 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 bijlage 2 van de Meerjarenbegroting 2017-2021 heeft de NPO een aanvraag 

gedaan voor verspreiding van het bestaande aanbodkanaal NPO Soul & Jazz via 

de analoge kabel. Op grond van de wet en de daarbij behorende wetsgeschiedenis 

betreft de aanvraag een significante wijziging van NPO Soul & Jazz omdat het 

gaat om de verspreiding daarvan via een distributienetwerk met schaarste.8  

 

1.2 Procedure  

 

De gevolgde procedure is als volgt:  

 

Aanvraag  

In bijlage 2 van de Meerjarenbegroting 2017-2021 heeft de NPO een aanvraag 

gedaan voor verspreiding van het bestaande aanbodkanaal NPO Soul & Jazz via 

de analoge kabel. De meerjarenbegroting inclusief de aanvraag is door de NPO 

conform artikel 2.148, derde lid, van de Mediawet 2008 openbaar gemaakt via 

publicatie op www.npo.nl. 

 

 

                                                

 
7 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".  
 
8 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 21 501-34, nr. 142. 
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Informeren belanghebbende partijen  

Op 16 september 2016 is een mededeling in de Staatscourant geplaatst met 

vermelding van de aanvraag en aankondiging van de start van de procedure.9 

Daarbij is vermeld dat als belanghebbenden dat wensen zij hun eerste inbreng 

over de aanvraag van de NPO kunnen opsturen naar de Raad voor Cultuur 

(hierna: Raad) en het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) en 

dat de adviseurs deze inbreng zullen betrekken bij het opstellen van hun advies 

over de aanvraag, mits deze inbreng uiterlijk 26 september 2016 door de Raad en 

het Commissariaat is ontvangen. 

 

Voorafgaand aan de mededeling in de Staatscourant zijn de volgende 

belanghebbenden bij brief van 15 september 2016 actief op de hoogte gesteld 

van de aanvraag en de te volgen procedure: het Nederlands Uitgeversverbond 

(NUV), NDP Nieuwsmedia, Exceed Jazz B.V. (Sublime FM), de Vereniging 

Commerciële Omroepen Nederland (VCO), de Vereniging voor Commerciële Radio, 

de Vereniging van Jazz en Improvisatiemuziek Podia (VIP) en TV Digitaal B.V. Bij 

brief van 24 oktober 2016 is ook Telegraaf Media Groep N.V. op verzoek 

afzonderlijk geïnformeerd. 

 

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 beëindiging van bestaande aanbodkanalen. Het Commissariaat en de 

Raad hebben op respectievelijk 15 oktober en 1 november 2016 advies 

uitgebracht over de Meerjarenbegroting 2017-2021, met daarin een advies over 

de aanvraag voor verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel.  

 

Eerste inbreng belanghebbenden 

Met een brief van 23 september 2016 heeft de VCR gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om een eerste zienswijze in te dienen bij de Raad en het 

Commissariaat. Beide adviseurs hebben de inbreng van de VCR in hun advisering 

betrokken. Hiermee wordt gehandeld conform de aangekondigde aanscherping 

van de procedure waarvoor een wijziging van de Mediawet 2008 in voorbereiding 

is.10 Dit komt tegemoet aan de wens van marktpartijen voor eerdere inspraak die 

de adviseurs kunnen betrekken in de advisering.  

 

Marktanalyse door Autoriteit Consument en Markt (ACM)  

Onderdeel van de procedure is de beoordeling van de aanvraag op de gevolgen 

voor de markt. De hierna ACM heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten 

van de aangevraagde verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel op 

de markt. Op 7 december 2017 heeft de ACM zijn analyse uitgebracht. Uitvoering 

van de analyse van de markteffecten door de ACM komt tegemoet aan de wens 

van belanghebbende partijen om de uitvoering van de marktanalyse 

transparanter te laten verlopen. Deze werkwijze zal wettelijk vastgelegd worden 

via de hiervoor genoemde wetswijziging.  

 

 

 

                                                

 
9 Staatscourant 16 september 2016, 49699. 
10 Kamerstukken II, vergaderjaar 2016-2017, 32827, nr. 95. 
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Ontwerpbesluit  

De minister stelt vervolgens mede op basis van de adviezen en de marktanalyse 

een ontwerpbesluit op. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende 

relevante stukken worden openbaar gemaakt door deze ter inzage te leggen via 

plaatsing op www.rijksoverheid.nl. en wordt van het ontwerpbesluit kennis 

gegeven in de Staatscourant.  

 

Met een brief van 9 mei 2018 is het ontwerpbesluit aan de hiervoor genoemde 

belanghebbenden toegezonden en is nadere uitleg gegeven over de procedure, 

waaronder de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Op 14 mei 

2018 is in de Staatscourant kennis gegeven van de zakelijke inhoud van het 

ontwerpbesluit. Op 14 mei 2018 zijn het ontwerpbesluit en de daarop betrekking 

hebbende relevante stukken gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.  

 

Zienswijzen belanghebbende partijen  

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.  

 

Naar aanleiding van de kennisgeving en terinzagelegging van het ontwerpbesluit 

heeft één belanghebbende een schriftelijke zienswijze ingediend. Er is geen 

hoorzitting gehouden.  

 

Definitief besluit  

Na afloop van de zienswijzetermijn neemt de minister een definitief besluit. De 

minister weegt de door belanghebbenden ingediende onderbouwde zienswijzen op 

zorgvuldige en evenwichtige wijze mee. De schriftelijke zienswijzen, met 

uitzondering van de delen die door partijen als vertrouwelijk zijn aangemerkt, 

worden tegelijk met het definitieve besluit ter inzage gelegd via publicatie op 

www.rijksoverheid.nl. 

 

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 CBP 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 beëindigd. 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, 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.  
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Mede op basis van de adviezen en marktanalyse weegt de minister onevenredig 

nadelige gevolgen voor de markt af tegen het publieke belang van een nieuw of 

significant gewijzigd aanbodkanaal. De minister 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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Bijlage 2 bij Besluit nr. 1338131 tot instemming met een wijziging van 

het aanbodkanaal NPO Soul & Jazz (verspreiding via de analoge kabel)  

 

A. Eerste ronde ingekomen zienswijzen  

 

I. Ingekomen zienswijzen 

 

1. Met een brief van 23 september 2016 heeft de VCR gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om een eerste zienswijze in te dienen bij de Raad en het 

Commissariaat. Beide adviseurs hebben de inbreng van de VCR in hun 

advisering betrokken. 

 

II. Reactie op de ingekomen zienswijzen. 

 

II.1 Zienswijze VCR 

 

Volgens de VCR en haar leden dient de aanvraag voor verspreiding van NPO Soul 

& Jazz te worden afgewezen, onder meer vanwege de buitensporige nadelige 

effecten op de markt. Het VCR-lid Sublime FM ziet zich geconfronteerd met een 

rechtstreekse concurrent die niet afhankelijk is van reclame-inkomsten of 

kostendekkend hoeft te werken. Volgens de VCR ondervinden alle VCR-leden 

hinder van het feit dat NPO Soul & Jazz beslag legt op schaarse kabelcapaciteit. 

 

Reactie 

 

2. De ACM concludeert in zijn marktanalyse dat het aannemelijk is dat het 

effect van de toename van het aantal luisteraars voor NPO Soul & Jazz op 

het luisteraandeel van de overige radiozenders, inclusief de meest nabije 

concurrent, beperkt is. Daarnaast komt de ACM tot de conclusie dat de 

effecten van de wijziging van het aanbodkanaal op de nationale markt 

voor de verkoop van radioadvertentieruimte beperkt zullen zijn. 

 

Volgens de VCR is de noodzaak en toegevoegde waarde van analoge distributie 

van NPO Soul & Jazz onvoldoende overtuigend aangetoond. In de genres soul en 

jazz wordt al ruimschoots voorzien door commerciële partijen, ook op de kabel. 

De VCR meent dat van enige publieke meerwaarde of onderscheidende 

toevoeging aan het bestaande aanbod geen sprake is. NPO Soul & Jazz brengt 

grotendeels reclamevrije non-stop muziek van grote namen. Dergelijk aanbod is 

volgens de VCR al volop aanwezig, ook op de kabel.  

 

 

3. De behoefte aan verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel is 

naar mijn oordeel voldoende onderbouwd. De beëindiging van NPO Radio 

6 heeft veel maatschappelijke en politieke reacties losgemaakt, met als 

dringende oproep en boodschap dat soul & jazz een volwaardige plaats in 

het aanbod van de publieke omroep verdient. Verspreiding van NPO Soul 

& Jazz via de analoge kabel draagt bij aan de toegankelijkheid, 

beschikbaarheid en vindbaar van het publieke muziekaanbod in de genres 

soul en jazz. Met verspreiding via de analoge kabel krijgt dit 

muziekaanbod dezelfde distributie als indertijd NPO Radio 6. 
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4. Zowel de Raad als het Commissariaat hebben positief geadviseerd over 

verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel. 

 

5. De aanvraag en het onderhavige besluit hebben slechts betrekking op de 

verspreiding van het bestaande kanaal NPO Soul & Jazz via de analoge 

kabel. Het kanaal zelf is geen onderwerp van deze procedure. Het gaat er 

in onderhavige procedure dan ook niet om of de genres soul en jazz al 

voldoende beschikbaar zijn via commerciële partijen, al dan niet via de 

kabel. Getoetst is of verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge 

kabel voorziet in democratische, sociale en culturele behoeften van de 

Nederlandse samenleving en daardoor bijdraagt aan de publieke 

taakopdracht.  

 

6. Ten overvloede merk ik op dat het enkele feit dat soul en jazz ook via 

commerciële zenders, zoals Sublime FM, te beluisteren is, niet met zich 

mee brengt dat deze genres geen onderdeel zouden kunnen uitmaken van 

de programmering van de landelijke publieke omroep. Er is veel behoefte 

aan publiek aanbod in deze genres, getuige de vele reacties op het besluit 

van de NPO om te stoppen met NPO Radio 6. Ook volgens de Raad en het 

Commissariaat behoort soul- en jazzprogrammering een serieuze plaats 

te hebben in het aanbod van de publieke omroep, mede vanwege de 

betekenis hiervan voor de muziekcultuur in Nederland. Dit wordt ook 

politiek breed ondersteund, zoals blijkt uit de aangenomen motie 

Verhoeven/Mohandis.11  

 

De VCR merkt op dat verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel niet 

strookt met het CBP 2016-2021 van de NPO. Daarin staat immers dat subkanalen 

(alleen) verspreid worden via IP en DAB+ om zo een impuls te geven aan DAB+. 

 

Reactie 

 

7. Uit het CBP 2016-2021 volgt niet dat subkanalen uitsluitend via IP en 

DAB+ gedistribueerd worden. Subkanalen worden bijvoorbeeld ook via de 

digitale kabel verspreid. Bij NPO Soul & Jazz heeft de NPO besloten tot 

distributie via de analoge kabel vanwege de behoefte aan een volwaardige 

positie van soul en jazz in het aanbod. 

 

8. De NPO blijft investeren in de marketing van de DAB+-kanalen en in de 

technische ontwikkelingen van het DAB+ platform.12 Niet is gebleken dat 

verspreiding van NPO Soul & Jazz ten koste gaat van de inspanningen van 

de publieke omroep om in DAB+ te investeren en te promoten. Om DAB+ 

een extra impuls te geven heeft de NPO besloten DAB+ versneld uit te 

rollen en volledig landelijke dekking versneld in te voeren. Daarnaast 

heeft de NPO besloten om zijn volledige pakket aan radiokanalen via 

DAB+ te verspreiden. 

 

Volgens de VCR blijkt uit de evaluatie van NPO Soul & Jazz als experiment dat nu 

al meer luisteraars van NPO Soul & Jazz luisteren via internet dan via de analoge 

                                                

 
11 Kamerstukken II, vergaderjaar 2015-2016, 34 264, nr. 25. 
12 CBP 2016-2021, blz. 32. 
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kabel. Verspreiding via de analoge kabel is volgens de VCR niet logisch en heeft 

onvoldoende meerwaarde. 

 

Reactie 

 

9. Dat in elk geval de helft (50%) van de NPO Soul & Jazz-luisteraars via de 

analoge kabel luistert, bevestigt dat er behoefte is aan deze distributie. 

NPO Soul & Jazz is, anders dan andere radiozenders zoals Sublime FM, 

niet via FM te beluisteren. Kabeldistributie is voor het bereik en de impact 

van de zender dan ook van belang. 

 

De VCR betwijfelt of NPO Soul & Jazz een bestaand aanbodkanaal is. De VCR 

vraagt zich af of de NPO niet apart toestemming moet vragen voor het überhaupt 

mogen verzorgen van een nieuw subkanaal Soul & Jazz onder NPO Radio 2. De 

VCR voegt hier aan toe dat de NPO met de huidige distributie van NPO Soul & 

Jazz via de analoge kabel ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de 

experimenteerregeling van de Mediawet 2008. 

 

Reactie 

 

10. De onderhavige procedure heeft slechts betrekking op de verspreiding van 

het bestaande kanaal NPO Soul & Jazz via de analoge kabel. Het kanaal 

zelf en zijn programmering zijn geen onderwerp van deze procedure.  

 

11. Niettemin merk ik ten overvloede het volgende op. NPO Soul & Jazz is een 

al langer bestaand aanbodkanaal dat als subkanaal met soul- en 

jazzprogrammering aan NPO Radio 6 was verbonden. Door opheffing van 

NPO Radio 6 is dit kanaal verhuisd naar NPO Radio 2. De verhuizing van 

NPO Soul & Jazz brengt niet met zich mee dat er daardoor een nieuw 

aanbodkanaal is ontstaan.  

 

12. De VCR onderbouwt niet waarom de experimenteerregeling ten onrechte 

is gebruikt. De Mediawet 2008 staat toe dat er onder voorwaarden zonder 

voorafgaande instemming experimenten met nieuwe of significante 

wijzigingen van bestaande aanbodkanalen kunnen worden uitgevoerd.13 

De verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel betreft een 

significante wijziging van een bestaand aanbodkanaal, waarvoor de 

experimenteerregeling benut kan worden. Het experiment is als zodanig 

ook conform de regels door de NPO bekendgemaakt. 

 

B. Tweede ronde ingekomen zienswijzen 

 

I. Ingekomen zienswijzen 

 

De VCR heeft naar aanleiding van het ontwerpbesluit op 22 juni 2018 een 

schriftelijke zienswijze ingediend. 

 

 

 

                                                

 
13 Artikel 2.21a, Mediawet 2008. 
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II. Reactie op de ingekomen zienswijze 

 

In de randnummers 4 tot en met 13 maakt de VCR twee opmerking over de 

oorsprong en positionering van NPO Soul & Jazz en programmering NPO Soul & 

Jazz: 

- volgens de VCR is het feitelijk onjuist dat soul en jazz sinds de opheffing van 

NPO Radio 6 een reële rol van enige betekenis hebben gekregen in de 

programmering van NPO Radio 2 en dat dus van verdieping van 

programmering op NPO Radio 2 geen sprake is; 

- volgens de VCR is er stellig sprake van een gewijzigde programmering 

waarvoor goedkeuring aangevraagd had moeten worden. 

 

Reactie 

 

13. De onderhavige procedure heeft slechts betrekking op de verspreiding van 

het bestaande kanaal NPO Soul & Jazz via de analoge kabel. Het kanaal 

zelf en zijn programmering zijn geen onderwerp van deze procedure.  

 

14. Niettemin merk ik ten overvloede op dat het onjuist is dat alle 

programmatische wijzigingen goedkeuring behoeven zoals de VCR lijkt te 

veronderstellen. Uit de toepasselijke Europese regelgeving, de wijze 

waarop deze door de Europese Commissie wordt toegepast zoals 

uitgelegd in de Omroepmededeling14 en de wetsgeschiedenis van de 

relevante bepalingen van de Mediawet 200815 volgen dat alleen voor 

significante wijzigingen ministeriële instemming vereist is. Ook uit de 

beslissing van de Europese Commissie van 26 januari 2010 inzake de 

jaarlijkse financiering van de Nederlandse publieke omroep volgt dat het 

alleen gaat om significant nieuwe diensten.16 

 

In de randnummers 17 tot en met 20 gaat de VCR nader in op de adviezen van 

de Raad en het Commissariaat. Volgens de VCR volgt uit een analyse van het 

aanbod van NPO Soul & Jazz dat er redenen zijn om voorwaarden te stellen zoals 

door de Raad bepleit, om te zorgen dat het aanbod meer onderscheidend is. Wat 

betreft het Commissariaat meent de VCR dat het advies zinledig is omdat het 

Commissariaat niet getoetst heeft of verspreiding van NPO Soul & Jazz via de 

analoge kabel wel tegemoetkomt aan democratische, sociale en culturele 

behoeften van de samenleving. 

 

Reactie 

 

15. Er is geen grond om nadere voorwaarden zoals door de Raad die bepleit 

te verbinden aan mijn instemming. Die voorwaarden hebben betrekking 

op het kanaal NPO Soul & Jazz als zodanig en dat is niet het onderwerp 

van de aanvraag en dit besluit. Verder heeft een deel van die 

voorwaarden betrekking op de specifieke inhoud van de programmering. 

Het stellen van dergelijke voorwaarden is strijdig met de (grond)wettelijke 

gewaarborgde onafhankelijkheid van de publieke mediadienst. 

                                                

 
14 Mededeling betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op publieke 

omroepen (PB 2009, C 257, blz. 1). 
15 Zie o.m. Kamerstukken II, 2009/2010, 21 501-34, nr. 142. 
16 Steunmaatregel E 5/2005 (ex NN 170b/2003), 26 januari 2010, C(2010)132. 
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16. Het Commissariaat heeft bezien hoe analoge verspreiding van NPO Soul & 

Jazz zich verhoudt tot de publieke mediaopdracht in artikel 2.1 van de 

Mediawet 2008. Uit artikel 2.1, tweede lid, onder f, van de Mediawet 

2008, vloeit voort dat publieke mediadiensten voldoen aan democratische, 

sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving door het 

aanbieden van media-aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Het 

Commissariaat stelt vast dat de analoge verspreiding van NPO Soul & Jazz 

bijdraagt aan de toegankelijkheid van het media-aanbod van de publieke 

omroep. Het Commissariaat heeft daarbij acht geslagen op de 

onderbouwing van de aanvraag op het punt van publieksbehoefte. Er is 

dan ook geen reden aan te nemen dat het Commissariaat daarmee op 

onjuiste gronden tot zijn advies is gekomen. 

 

In de randnummers 21 tot en met 34 gaat de VCR in op de markteffectenanalyse 

van de ACM. Kort gezegd meent de VCR dat de ACM een onjuiste analyse heeft 

verricht door niet de situatie met analoge distributie van NPO Soul & Jazz te 

vergelijken met de situatie zonder die analoge verspreiding. In dit kader wijst de 

VCR er ook op dat er geen objectieve bereiksgegevens zijn nu NPO Soul & Jazz 

niet meeloopt in het luisteronderzoek van NLO. 

 

Reactie 

 

17. De ACM heeft zich rekenschap gegeven van de wijze waarop volgens de 

Europese staatssteunregels de beoordeling van significant nieuwe 

diensten moet plaatsvinden.17 Ik heb geen aanleiding om aan te nemen 

dat de ACM bij zijn marktanalyse is uitgegaan van een onjuist 

toetsingskader. 

 

18. NLO is een veelgebruikte bron voor bereiksmetingen, maar niet de enige. 

Voor bepaling van luisteraandeel van NPO Soul & Jazz heeft de NPO het 

aantal streamstarts van NPO Radio 6 in november 2015 en het aantal 

streamstarts van NPO Soul & Jazz in de eerste helft van 2017 (comScore) 

betrokken, alsmede het luisteraandeel en het bereik van NPO Radio 6 in 

2015 (NLO) en de resultaten van het experiment NPO Soul & Jazz via 

analoge kabel. Deze informatie vormde voldoende feitelijke grondslag 

voor de ACM om een analyse van de markteffecten uit te voeren. 

 

 

                                                

 
17 Zie blz. 2, randnummer 7 van de ACM-analyse. 


