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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Geachte 

vrijdag 4 januari 2019 10:17 

RE: Aanvraag van een voorlopige erkenning van een omroepvereniging 

Als bijiage bij dit email-bericht vindt u het in de Staatscourant gepubliceerde besluit tot vaststelling 
van onder andere het tijdstip waarop aanvragen voor erkenningen en voorlopige erkenningen moeten 
worden ingediend. 
De peildatum voor de ledentelling is 31 december 2019. Het ministeriele besluit tot vaststelling van die 
datum vindt u ook als bijiage bij dit bericht. 

Er zijn geen wijzigingen in de regelgeving op dit moment. Zoals u wellicht weet heeft de minister voor 
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in zijn mediabegrotingsbrief van november 2018 aan de 
Tweede Kamer aangekondigd in de komende maanden met een visie op de toekomst van de publieke 
omroep te komen. Het kan zijn dat daar wetswijzigingen uit voortvloeien die voor u als mogelijke 
aanvrager voor een voorlopige erkenning van belang kunnen zijn. Over de mogelijke inhoud van die 
wijzigen vast op dit moment nog niets te zeggen. Ik adviseer u om de parlementaire berichtgeving en 
de informatie op www.rijksoverheid.n1 in de gaten te houden. 

Hartelijke groet, 

B 
.i.joh;i- :10.ila :::P.P..iltr..i...?4;(,),;',- -:?Hiii,"...; ii,::11::,v,.. 

Ministry of Education, Culture and Science 
Dpt. Media & Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 al The Hague 
M 

aminocw.nl 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	[mailto: 	(ftmaildomeinen.nl] 
Verzonden: Friday, December 28, 2018 4:08 PM 
Aan: 
Onderwerp: Aanvraag van een voorlopige erkenning van een omroepvereniging 

Beste mensen van OCW, 

In 2017 hadden we een informerend gesprek over de aanvraag van een 
voorlopige erkenning van een omroepvereniging. Graag verneem ik of er 
inmiddels definitieve data bekent zijn waarop een aanvraag gedaan moet 
worden? Ook hoor ik graag of er sindsdien gewijzigde regel- of wetgeving 
is op dit gebied? 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 
Aan: 	 I ROSE stories"  
Cc: 
Onderwerp: 	RE: gegevens collega 
Datum: 	donderdag 23 mei 2019 10:55:00 
Bijlagen: 	E17 1-v2-Checklist beoordeling erkenningaanvraag.DOCX 

Hallo_, 

Sorry dat ik nog niet reageerde, beetje hectische tijd, politiek gezien... 

Bijgevoegd vind je een checklist voor het indienen van aanvragen voor erkenningen en 
voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep voor de periode 2021-2025. De 
informatie is bedoeld als handreiking. Ik adviseer je ook om kennis te nemen van het 
geheel aan relevante regelgeving in en op basis van de Mediawet 2008, het Mediabesluit 
2008, de Mediaregeling 2008 en nadere regels van het Commissariaat voor de Media. 
Deze regelgeving is te vinden via www.overheid.nl. 
Mocht je specifieke vragen hebben over de ledentelling, dan kun je contact opnemen 
met het Commissariaat voorde Media in Hilversum. 

Mocht je na het doornemen van de checklist nog vragen hebben, bel of mail gerust, dan 
kunnen we kijken of we een afspraak kunnen plannen. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	I ROSE stories [mailtoM@rosestories.nl] 
Verzonden: Wednesday, May 22, 2019 9:33 PM 
Aan• 
Onderwerp: Re: gegevens collega 

HeM, 
Hoe is het? Hoop alles goed. 

Heb je mijn mailtjes ontvangen? 
1k wil dit graag j aar graag een eigen omroep oprichten en ben benieuwd wat ik daarvoor 
moet regelen. 
Zou het echt supertof vinden om een keer met je te zitten. 

Groet, 

Op za 27 okt. 2018 om 09:03 schreef 	ROSE stories 11111@rosestories.n1>:  

Beste 

Hoe is het? Hoop alles goed. Heb je volgende week ergens tijd km of te spreken? 

iiiiitelile groet, 

Op 30 aug. 2018 om 15:12 heeft 	 @minocw.nl>  het 
volgende geschreven: 

Hallo 
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Volgende week is een drukke week ivm een mediadebat in de Tweede 
Kamer. Die week daarna heb ik wel ruimte, bijvoorbeeld dinsdagochtend 
of donderdagochtend. 

Hartelijke groet, 

tune and Science 
Dpt. Media 86 Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The H e 
M 

Van: 114111111 ROSE stories  mailto 	(@ rosestories.nl] 
Verzoen: Thursda , August 30, 2018 2:19 PM 
Aan: 
CC: 
On erwerp: Re: gegevens collega 

Beste 

Dank e wel hiervoor. 
ik kom graag bij je langs. 

Wanneer komt het jou goed uit? 

Hartelijke groet, 

30 au ustus 2018 om 14:03 schreef 
@minocw.R1>:  

Ik zou nog bij je terugkomen op de mogelijkheid voor een gesprek met 
mijn collega 	 (onze juridische expert op het terrein van 
de Mediawet ie je e ins en outs kan vertellen over wat je moet doen 
voor het indienen van een aanvraag als aspirantomroep en aan welke 
voorwaarden je moet voldoen. Hij is bereid om je hierover verder te 
informeren en je vragen te beantwoorden. 
Je kan hem mailen voor een afspraak, zie CC. 

Hartelijke groet, 

Adviseur Mediabeleid /  Advisor media policy / Directie Media en Creatieve Industrie/IPC 
3400  Department for Media and Creative Industry/IPC 3400  Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap/ linistry of Education, Culture and Sciences I Rijnstraat 50, P.O. 
Box 16375 2500 BJ Den Haag, the Netherlands, Mob. nr. 	 • E-mail: 

tminocw. 

1k werk niet op vrijdag en ben dan niet bereikbaar; 	spoed op deze dag kunt u het 
secretariaat been op 
I'm not available on Fridays; in case of emergency you can contact our secretary on 
the following telephone number: 



I ROSE stories 
Hoogte Kadijk 143/F19, 1018 BH Amsterdam 
www.rosestories.nl 	-__Prosestoties.n1  

Volg ROSE stories op  Facebook 

111111 ROSE stories 
Bee ovenstraat 32, 1077 JH Amsterdam 
www.rosestories.n1  I 	Crosestories.n1  

Volg ROSE stories op  Facebook 



Checklist aanvragen voor erkenning of voorlopige erkenning 
omroeporganisaties voor de periode 2021-2025 

Disclaimer 
Deze checklist geeft informatie over de eisen voor een erkenning of voorlopige erkenning als 
omroeporganisatie voor de periode 2021-2025 en is bedoeld als handreiking aan mogelijke 
aanvragers.1  De informatie is ontleend aan de Mediawet 2008 en daarop gebaseerde nadere 
regelgeving. Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire behandeling van 
opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008. Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen 
rechten ontlenen. 

Formele eisen aanvraag 
✓ Aanvraag is ingediend door: 

een omroepvereniging; 
of in geval van een samenwerkingsomroep waarin twee of meer omroepverenigingen 
vertegenwoordigd zijn: de samenwerkingsomroep. 

✓ Aanvraag moet op tijd zijn ingediend: voor 1 februari 20202; 
✓ Aanvraag moet op juiste wijze zijn ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 

4 kopieen 3; 
✓ Aanvraag moet volledig zijn (zit alles erbij): 

- het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen 
beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over 
samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de 
NPO, de NOS en de NTR bevat; 

- de statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is tevens de 
statuten van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de 
samenwerkingsom roep; 
de notariele akten van oprichting van de omroepverenging of samenwerkingsomroep; 

- ondertekende samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen 
omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de 
samenwerkingsomroep; 

- ondertekende intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere 
aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; 
een beschrijving - inclusief een organogram - van de bestuurlijke structuur, bedoeld in 
artikel 2.142a, eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een 
samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van 
de samenwerkingsomroep; 

- een beschrijving van de beheersprocessen en financiele en administratieve 
organisatie van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van 
de omroepverenigingen die deel uitmaken van de samenwerkingsomroep; 

- een overzicht van de financien van de aanvrager en als deze een 
samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van 
de samenwerkingsomroep; 
voor aanvragers van een voorlopige erkenning (nieuwkomers): opdracht aan de NTR 
of een andere aanvrager van een erkenning (een bestaande samenwerkingsomroep 
of zelfstandige omroepvereniging), voor het verzorgen van het media-aanbod, blijkend 
uit ondertekende overeenkomsten/intentieverklaringen; 
voor aanvragers van een erkenning die voor de periode 2016-2020 een voorlopige 
erkenning hebben: aansluiting bij andere aanvrager van een erkenning, zijnde een 
samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit 
overeenkomsten/intentieverklaringen; 

1 Een omroeporganisatie is een omroepvereniging of een samenwerkingsomroep waarin twee of meer 
omroepverengingen vertegenwoordigd zijn. 
2 Mediaregeling 2008. 
3 Idem. 
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Ledental 
✓ Voor aanvragers van een voorlopige erkenning: minimaal 50.000 leden. 
✓ Voor aanvragers van een erkenning: minimaal 150.000 leden. 
✓ Voor aanvragers van een erkenning die samenwerkingsomroep zijn: elk van de 

omroepverenigingen die deelnemen in de samenwerkingsomroep: minimaal 50.000 leden. 
✓ Ledentallen worden vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. 

Peildatum: 31 december 2019.4  
Voor het ledental tellen mee de leden die: 

- voor de peildatum lid zijn geworden; 
- 16 jaar en ouder zijn; 
- in Nederland wonen; 
- de contributie van minimaal € 5,72 zelf hebben betaald; 
- een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven 

daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling 
aan bijvoorbeeld een abonnement op omroepgids of een ander product, of aan 
lidmaatschap van een andere organisatie). 

Alle aanvragers dienen de regels omtrent ledenwerving in acht te nemen. Dat betekent dat het 
omroepverenigingen — ook die deelnemen in een samenwerkingsomroep - niet toegestaan is in het 
kader van ledenwerving op geld waardeerbare voordelen aan leden te verstrekken en dat zij de regels 
van het Commissariaat voor de Media omtrent ledenwerving in acht moeten nemen.5  

Een omroeporganisatie zijn 
Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008. Dat wil zeggen 
dat: 

✓ een aanvrager rechtspersoon is: 
- samenwerkingsomroep: vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek; 
- aanvragers van een voorlopige erkenning (nieuwkomers): vereniging volgens 

Burgerlijk Wetboek; 
✓ een aanvrager als statutaire (hoofd)doelstelling heeft: ter uitvoering van de landelijke 

publieke mediaopdracht op Iandelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te 
verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te 
vervullen; 

✓ een aanvrager die samenwerkingsomroep is: zich volgens de statuten ten doel stellen in 
het media-aanbod bepaalde, in de statuten aangeduide maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige of geestelijke stromingen te vertegenwoordigen, overeenkomstig de 
statuten van de omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt, en zich in het media-
aanbod te richten op de bevrediging van in de samenleving levende maatschappelijke, 
culturele of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften; of 

✓ een aanvrager die omroepverenging is: zich volgens de statuten ten doel stellen in het 
media-aanbod een bepaalde, in de statuten aangeduide maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige of geestelijke stroming te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod 
te richten op de bevrediging van in de samenleving levende maatschappelijke, culturele of 
godsdienstige dan wel geestelijke behoeften; 

✓ nadere duiding stromingseis: 
o 	werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de 

pluriformiteit van de publieke omroep 

4 Staatscourant 2018, nr. 71228. 
5 Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 november 2013 houdende regels voor de landelijke 
publieke media-instellingen omtrent ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten als bedoeld in artikel 2.137, eerste 
lid, van de Mediawet 2008, en omtrent oproepen in het kader van ledenwerving als bedoeld in artikel 2.90 van 
de Mediawet 2008 (Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten) 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034229/2015-04-03   
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✓ leden van de omroepvereniging — ook van de omroepverenigingen die deelnemen in een 
samenwerkingsomroep - op democratisch aanvaardbare wijze invloed hebben op het 
programmabeleid van de omroeporganisatie. Dit moet blijken uit: 
- de statutaire organisatie en bevoegdheden van de organen van de omroepvereniging 

en bij samenwerkingsomroep van de omroeporganisatie en de daarin deelnemende 
omroepverenigingen; 

- samenwerkingsovereenkomsten en intentieverkiaringen; 
- besluitvormings- en benoemingsstructuur; 

jaarverslagen; 
- verenigingsactiviteiten; 

✓ de verenigingen een minimale contributie van € 5,72 per jaar heffen. 

Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) 
De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager zich, mede gelet op zijn 
handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal houden aan de Mediawet. 

nadere criteria: 
✓ goed bestuur (naleven NPO-codes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, beloningen, 

integriteitregels); 
✓ niet dienstbaar aan winst derden; toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden 

en contracten met derden aan deze eis; 
✓ redactioneel onafhankelijk van derden en aanwezigheid van een programmastatuut; 
✓ naleven regelgeving over (sluik)reclame en sponsoring; 
• voldoen aan bescherming van minderjarigen (o.a. Kijkwijzer); 
✓ beschikbaarstelling van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de 

Iandelijke publieke omroep; 
✓ naleving regelgeving over verenigings- en nevenactiviteiten; 
✓ rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen geen schuldenlast, 

deugdelijke beheersprocessen en deugdelijke financiele en administratieve organisatie, 
waaronder financiele administratie en controle; 

✓ ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de 
Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; 

✓ naleving van bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties raad van 
bestuur in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; 

Bereidheid tot samenwerking 
Omroeporganisaties (omroepverenigingen en samenwerkingsomroepen) dienen bereid te zijn om 
samen te werken binnen het bestel. Deze bereidheid dient te blijken uit de aanvraag. 

nadere criteria: 
✓ loyaal aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel; 
✓ bereid afspraken te maken met de NPO en met andere omroeporganisaties en deze 

afspraken na te komen; 
✓ eventuele afspraken met andere omroeporganisaties kunnen beschreven worden in de 

aanvraag met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverkiaringen; 
✓ beschikbaarstelling van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van 

de Iandelijke publieke omroep. 

Programmabeleid en identiteit 
Het voorgenomen media-aanbod van een omroeporganisatie moet: 

✓ bijdragen aan de publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de 
Mediawet 2008; 

✓ de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (thema's die de omroeporganisatie wil 
aansnijden in haar programmering en de invaishoeken en aanpak die zij daarbij kiest, 
houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); 

✓ voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciele en 
overheidsinvloeden; 

✓ voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; 
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✓ bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatieovereenkomst, 
Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product); 

✓ bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesses of 
belang bedienen. 

Toegevoegde waarde aanvragers van een voorlopige erkenning (nieuwkomers) 
Een nieuwe gegadigde komt alleen voor een voorlopige erkenning in aanmerking wanneer hij de 
verscheidenheid van het publieke media-aanbod vergroot. Uit het beleidsplan, in het bijzonder het 
voorgenomen media-aanbod, moet vooraf blijken dat hij: 

✓ een nieuwe stroming vertegenwoordigt; 
nadere duiding nieuwe stroming: 
nieuwe stroming vertegenwoordigen door werken vanuit een andere maatschappijvisie of 
overtuiging dan bestaande omroepen; het voldoen aan de ledendrempel is dus niet 
genoeg, er moet sprake zijn van een inhoudelijk nieuwe stroming; 

✓ programmatische toegevoegde waarde heeft; 
nadere duiding: 
- door de keuze van andere genres en inhoud, verschillend van bestaande omroepen; 
- door de keuze van andere doelgroepen, verschillend van bestaande omroepen; 
- aldus de verscheidenheid publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende 

bijdrage leveren aan uitvoering publieke media-opdracht; 
- alleen onderscheidend zijn door toon, tempo, vormgeving is onvoldoende. 

Reserve nul of positief 
Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers moeten 
bij ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. De peildatum 
voor de verenigingsreserve is 31 december 2020. Het Commissariaat voor de Media zal dat 
controleren en vaststellen. De hoogte van het saldo wordt aangetoond door overlegging van de 
jaarrekening die vergezeld gaat van een verkiaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Als blijkt dat een omroeporganisatie een negatieve 
reserve heeft, kan een verleende erkenning of voorlopige erkenning alsnog worden ingetrokken. 

Aanvragers die een voorlopige erkenning hebben 
Omroepverenigingen die voor de periode 2016-2020 een voorlopige erkenning hebben, worden in het 
kader van een aanvraag voor een erkenning achteraf getoetst op basis van hun prestaties in de 
praktijk: hebben zij in de afgelopen erkenningsperiode de belofte van toegevoegde waarde 
waargemaakt. Bij de beoordeling worden de beloftes en ambities uit de beleidsplannen en de inhoud 
van het besluit waarbij de voorlopige erkenning is verleend tot uitgangspunt genomen. 
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Mediawet 2008  

Artikel 2.23 
1. Onze Minister kan eens in de vijf jaar aan ten hoogste zes omroeporganisaties erkenningen verlenen voor 

de verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst volgens de bepalingen van deze 
afdeling. Een omroeporganisatie is een omroepvereniging als bedoeld in artikel 2.24 of een 
samenwerkingsomroep als bedoeld in artikel 2.24a. 

2. Onze Minister kan eens in de vijf jaar voorlopige erkenningen verlenen aan omroepverenigingen voor de 
verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst volgens de bepalingen van deze 
afdeling. 

Artikel 2.24 
1. Een omroepvereniging is een vereniging die: 

a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid is; 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt ter uitvoering van de publieke 

mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod te verzorgen en alle activiteiten te verrichten die 
nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen; 

c. zich volgens de statuten ten doel stelt in het media-aanbod een bepaalde, in de statuten aangeduide 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming te vertegenwoordigen en zich in het 
media-aanbod te richten op de bevrediging van in de samenleving levende maatschappelijke, culturele 
of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften; 

d. haar leden op democratisch aanvaardbare wijze invloed geeft op het beleid; en 
e. een jaarlijkse contributie heft van ten minste € 5,72, waarin de verstrekking van een programmablad 

niet is begrepen. 
2. Het in het eerste lid, onderdeel e, genoemde bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur naar 

aanleiding van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindex worden 
aangepast. 

Artikel 2.24a 
1. Een samenwerkingsomroep is een vereniging of stichting waarin twee of meer omroepverenigingen 

vertegenwoordigd zijn, die gericht is op het voeren van een landelijke publieke media-instelling en die: 
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid is; 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt ter uitvoering van de publieke 

mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod te verzorgen en alle activiteiten te verrichten die 
nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen; 

c. zich volgens de statuten ten doel stelt in het media-aanbod bepaalde, in de statuten aangeduide 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stromingen te vertegenwoordigen, 
overeenkomstig de statuten van de omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt, en zich in het 
media-aanbod te richten op de bevrediging van in de samenleving levende maatschappelijke, culturele 
of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften; 

d. als de samenwerkingsomroep een vereniging is, zijn leden op democratisch aanvaardbare wijze 
invloed geeft op het beleid; en 

e. ervoor zorg draagt dat de omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt, een jaarlijkse contributie 
heffen van ten minste € 5,72, waarin de verstrekking van een programmablad niet is begrepen. 

2. Het in het eerste lid, onderdeel e, genoemde bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur naar 
aanleiding van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindex worden 
aangepast. 

Artikel 2.25 
1. Voor een erkenning komt slechts in aanmerking een omroeporganisatie: 

a. 1°. die in de voorafgaande erkenningperiode een erkenning had; 
2°. die is gevormd uit omroepverenigingen die in de voorafgaande periode een erkenning hadden; 
3°. die is gevormd uit alle omroepverenigingen die waren vertegenwoordigd in een 
samenwerkingsomroep die in de voorafgaande periode een erkenning had; of 
4°. die is gevormd uit omroepverenigingen als bedoeld onder 2° en 3°; 

b. 1°. die voor zover het een omroepvereniging betreft, ten minste 150.000 leden heeft; of 
2°. waarvan voor zover het een samenwerkingsomroep betreft, de omroepverenigingen die hij 
vertegenwoordigt, samen ten minste 150.000 leden hebben en afzonderlijk niet minder dan 50.000 
leden; 

c. die op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat waarin die erkenning ingaat, een reserve als 
bedoeld in artikel 2.174a, eerste lid, heeft waarvan het saldo nihil of positief is en voor zover het een 
samenwerkingsomroep betreft, ook elke omroepvereniging die hij vertegenwoordigt, op die datum een 
reserve als bedoeld in artikel 2.174a, tweede lid, heeft waarvan het saldo nihil of positief is; en 

d. die de beschikbaarheid van het media-aanbod op de aanbodkanalen, bedoeld in artikel 2.55, derde lid, 
heeft zeker gesteld en voldoet aan de artikelen 2.142a en 2.178, eerste, tweede en derde lid. 

2. De hoogte van het saldo, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond door overlegging van de 
jaarrekening, bedoeld in artikel 2.171, tweede lid, die vergezeld gaat van een verklaring van een 
accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kan ook in aanmerking komen voor een erkenning een 
samenwerkingsomroep waarin zijn vertegenwoordigd: 
a. een of meer omroepverenigingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a; en 
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b. een of meer omroepverenigingen die in de voorafgaande erkenningperiode een voorlopige erkenning 
hadden, waarbij voor elk van deze omroepverenigingen geldt dat: 
1°. die omroepvereniging ten minste 150.000 leden heeft; en 
2°. van die omroepvereniging niet tijdens de periode van de voorlopige erkenning onvoldoende is 
gebleken dat het media-aanbod voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 2.26, eerste lid, onderdeel d. 

Artikel 2.26 
1. Voor een voorlopige erkenning komt slechts in aanmerking een omroepvereniging die: 

a. in de voorafgaande erkenningperiode geen erkenning of voorlopige erkenning had en niet 
vertegenwoordigd was in een samenwerkingsomroep die in die periode een erkenning had; 

b. ten minste 50.000 leden heeft; 
c. op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat waarin die erkenning ingaat, een reserve als 

bedoeld in artikel 2.174a, eerste lid, heeft waarvan het saldo nihil of positief is; 
d. zich naar stroming als bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel c, en naar voorgenomen media-

aanbod wat betreft genre, inhoud en doelgroepen zodanig onderscheidt van de omroeporganisaties, 
bedoeld in artikel 2.25, dat de verscheidenheid van het media-aanbod van de landelijke publieke 
mediadienst wordt vergroot en een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van de 
publieke mediaopdracht op landelijk niveau; 

e. de voorschriften met betrekking tot ledenwerving, bedoeld in artikel 2.137, in acht heeft genomen; 
f. de verzorging van haar media-aanbod opdraagt aan de NTR of een omroeporganisatie die een 

erkenning als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, heeft verkregen en waarmee zij overeenstemming 
heeft bereikt; en 

g. voldoet aan de artikelen 2.142a, eerste en tweede lid, en 2.178, eerste en tweede lid. 
2. Artikel 2.25, tweede lid, is van toepassing. 

Artikel 2.27 
1. Het Commissariaat stelt het aantal leden per omroeporganisatie die een aanvraag voor een erkenning of 

voorlopige erkenning heeft ingediend vast op een peildatum die door Onze Minister wordt bepaald. Bij een 
samenwerkingsomroep wordt het aantal leden bepaald door het totaal aantal leden van de 
omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt. 

2. Als lid tellen mee personen die: 
a. 16 jaar of ouder zijn; 
b. in Nederland woonachtig zijn; en 
c. de jaarlijkse minimumcontributie, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel e, of 2.24a, eerste lid, 

onderdeel e, hebben betaald. 
3. Het Commissariaat bepaalt de wijze waarop de vaststelling van het aantal leden gebeurt en de aanvrager 

verstrekt aan het Commissariaat alle gegevens die het daarvoor nodig acht. 

Artikel 2.29 
1. Een erkenning of een voorlopige erkenning wordt op aanvraag verleend en geldt voor een periode van vijf 

jaar die samenvalt met een vijfjaarlijkse periode van de concessie als bedoeld in artikel 2.19, derde lid, en 
vervalt van rechtswege na afloop van de erkenningperiode. 

2. Een erkenning kan alleen overgaan met toestemming van Onze Minister op aanvraag van de 
omroeporganisatie waaraan deze is verleend, en alleen aan een omroeporganisatie die door fusie is 
gevormd overeenkomstig artikel 2.25, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, 3° of 4°. Aan een 
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Artikel 2.32, eerste lid, wat betreft de artikelen 2.24 
en 2.24a, en tweede lid, onderdelen a en c, is van overeenkomstige toepassing. 

3. Een erkenning of voorlopige erkenning geeft aanspraak op een financiele bijdrage voor de verzorging van 
media-aanbod volgens het bepaalde bij of krachtens deze wet. 

4. Door overgang van een erkenning treedt de verkrijgende omroeporganisatie in alle uit de wet 
voortvloeiende rechten en verplichtingen van haar rechtsvoorganger. 

Artikel 2.30 
1. 	Een aanvraag voor een erkenning of voorlopige erkenning bevat de statuten van de aanvrager en een 

beleidsplan. 
2. Het beleidsplan is afgestemd op het concessiebeleidsplan voor dezelfde periode en bevat in elk geval: 

a. het voorgenomen beleid ten aanzien van het media-aanbod, met in achtneming van de bij of krachtens 
deze wet gestelde verplichtingen voor het media-aanbod van de landelijk publieke mediadienst; 

b. de voornemens en afspraken over samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst 
met andere aanvragers van een erkenning of een voorlopige erkenning, de NPO, de NOS of de NTR; en 

c. voor zover het betreft het beleidsplan van een aanvrager van een voorlopige erkenning, de 
voornemens en afspraken over de wijze waarop zijn verantwoordelijkheid, bedoeld in artikel 2.88, 
eerste lid, in de samenwerking met de NTR of een omroeporganisatie, bedoeld in artikel 2.26, eerste 
lid, onderdeel f, is gewaarborgd. 

3. Het deel van het beleidsplan dat betrekking heeft op samenwerking kan door de desbetreffende aanvragers 
gezamenlijk worden ingediend. 

4. Bij ministeriele regeling kunnen nadere regels worden gesteld over: 
a. het tijdstip en de wijze van indiening van een aanvraag; 
b. de inrichting van een aanvraag en het beleidsplan; en 
c. de termijn en wijze waarop een besluit op een aanvraag wordt genomen. 

5. Aangaande eenzelfde omroepvereniging kan slechts een aanvraag worden toegewezen. 
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Artikel 2.31 
1. Voordat Onze Minister besluit over het verlenen van een erkenning of voorlopige erkenning vraagt hij de 

Raad voor cultuur, het Commissariaat en de NPO binnen een door hem te stellen termijn te adviseren over 
een aanvraag. 

2. Het uitblijven van een advies staat aan het nemen van een besluit over het verlenen van een erkenning of 
voorlopige erkenning niet in de weg. 

3. Als een aanvraag is ingediend door een omroepvereniging als bedoeld in artikel 2.25, derde lid, onderdeel 
b, bevat het advies een concreet voorstel voor het samengaan van deze aanvrager met een of meer andere 
aanvragers, gericht op de totstandkoming van een samenwerkingsomroep. De mate waarin aanvragers 
kunnen bijdragen aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau met inachtneming 
van hun in het media-aanbod te weerspiegelen identiteit, is bepalend voor de inhoud van het voorstel. 

4. Als het advies een voorstel als bedoeld in het derde lid bevat, stelt Onze Minister na overweging van het 
advies, de betreffende aanvragers in de gelegenheid als samenwerkingsomroep gezamenlijk een nieuwe 
aanvraag in te dienen. Artikel 2.30 en het eerste lid zijn van toepassing. 

Artikel 2.32 
1. Onze Minister wijst een aanvraag voor een erkenning of een voorlopige erkenning of als de aanvrager niet 

voldoet aan de artikelen 2.24, 2.24a, 2.25, eerste lid, onderdelen a, b en d, en derde lid, of 2.26, eerste 
lid, onderdelen a, b, en d tot en met g. 

2. Onze Minister kan een aanvraag afwijzen als: 
a. de aanvrager blijkens de tweede evaluatie, bedoeld in artikel 2.184, derde lid, onvoldoende heeft 

bijgedragen aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau door de wijze 
waarop hij uitvoering heeft gegeven aan zijn publieke taak, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, 
onderdeel b, of 2.24a, eerste lid, onderdeel b; 

b. de aanvrager niet voldoet aan artikel 2.30, eerste tot en met derde en vijfde lid, of de krachtens 
artikel 2.30, vierde lid, gestelde eisen; 

c. aannemelijk is dat de aanvrager zich, mede gelet op zijn handelwijze in een voorafgaande periode 
waarin hij een erkenning heeft gehad, niet zal houden aan het bepaalde bij of krachtens deze wet; of 

d. uit de aanvraag naar de mening van Onze Minister onvoldoende blijkt dat: 
1°. in het door de aanvrager te verzorgen media-aanbod de identiteit en missie van de aanvrager tot 
uitdrukking komt; 
2°. het door de aanvrager te verzorgen media-aanbod voldoet aan de daaraan bij of krachtens deze wet 
gestelde eisen; of 
3°. de aanvrager bereid is tot samenwerking ten behoeve van de landelijk publieke mediadienst en zijn 
verantwoordelijkheid gewaarborgd is als bedoeld in artikel 2.30, tweede lid, onderdeel c. 

3. Onze Minister kan daarnaast een aanvraag afwijzen als de aanvraag niet uitgaat van een voorstel als 
bedoeld in artikel 2.31, derde lid. 

Artikel 2.33 
1. Onze Minister trekt een erkenning of een voorlopige erkenning in als een instelling niet meer voldoet aan 

de artikelen 2.24, 2.24a, 2.25, eerste lid, onderdeel d, of 2.26, eerste lid, onderdelen f en g, dan wel niet 
voldoet aan artikel 2.25, eerste lid, onderdeel c, of 2.26, eerste lid, onderdeel c. 

2. Onze Minister kan een erkenning of voorlopige erkenning intrekken als het Commissariaat aan de instelling 
binnen een jaar ten minste twee maal een bestuurlijke sanctie als bedoeld in titel 7.2 heeft opgelegd 
wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

3. Onze Minister kan een erkenning of voorlopige erkenning daarnaast intrekken als bij de tweede evaluatie, 
bedoeld in artikel 2.184, derde lid, is vastgesteld dat de instelling onvoldoende heeft bijgedragen aan de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau door de wijze waarop zij uitvoering heeft 
gegeven aan de publieke taak, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel b, of 2.24a, eerste lid, 
onderdeel b. Artikel 2.31, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. Een besluit als bedoeld 
in de eerste volzin voorziet in het tijdstip met ingang waarvan de erkenning of voorlopige erkenning wordt 
ingetrokken. Dit tijdstip is niet later dan een jaar na de bekendmaking van het besluit, bedoeld in de eerste 
volzin. 

4. Onze Minister kan op verzoek van de raad van bestuur een erkenning of voorlopige erkenning intrekken 
als: 
a. de raad van bestuur aan de instelling binnen de erkenningperiode twee maal een sanctie als bedoeld in 

artikel 2.154 heeft opgelegd; of 
b. de instelling naar de mening van de raad van bestuur onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid 

tot samenwerking ten behoeve van de landelijk publieke mediadienst. 

Artikel 2.34 
1. De omroeporganisaties zijn verplicht gedurende de erkenningperiode media-aanbod te verzorgen, 

waaronder in elk geval radio- en televisieprogramma's. 
2. Het media-aanbod van een omroeporganisatie weerspiegelt de identiteit en missie van die organisatie zoals 

die in de statuten zijn omschreven. 

Artikel 2.88 
1. De publieke media-instellingen bepalen, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze wet, vorm en 

inhoud van het door hen verzorgde media-aanbod en zijn daar verantwoordelijk voor. 
2. De publieke media-instellingen brengen in overeenstemming met hun werknemers die zijn belast met de 

verzorging en samenstelling van het media-aanbod een redactiestatuut tot stand. 
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3. Het redactiestatuut bevat de journalistieke rechten en plichten van de werknemers, waaronder in elk 
geval: 

a. waarborgen dat normen inzake journalistieke deontologie en kwaliteit worden gehanteerd; en 
b. waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van adverteerders, sponsors en 

anderen die bijdragen hebben verstrekt voor de totstandkoming van media-aanbod. 
4. De NTR en omroeporganisaties, waaraan omroepverenigingen die een voorlopige erkenning als bedoeld in 

artikel 2.23, tweede lid, hebben verkregen, de verzorging van hun media-aanbod hebben opgedragen, 
dragen ervoor zorg dat de verantwoordelijkheid van die omroepverenigingen in de samenwerking is 
gewaarborgd. 

Artikel 2.88a 
Publieke media-instellingen stellen ten minste de volgende gegevens van de media-instelling gemakkelijk, 
rechtstreeks en permanent beschikbaar voor het publiek: 
a. naam; 
b. plaats van vestiging; 
c. contactgegevens waaronder e-mailadres of internetadres; en 
d. de naam van het Commissariaat als het orgaan dat is belast met het toezicht op de naleving op grond van 

titel 7.2. 

Artikel 2.137 
1. Het is omroepverenigingen niet toegestaan in het kader van ledenwerving op geld waardeerbare voordelen 

aan leden te verstrekken. 
2. Onverminderd het eerste lid kan het Commissariaat regels stellen over het verstrekken van op geld 

waardeerbare voordelen aan leden en over activiteiten in het kader van ledenwerving. De regels behoeven 
de goedkeuring van Onze Minister. 

3. De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de 
omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt de regels in acht nemen. 

Artikel 2.142a 
1. De NPO, de RPO, de landelijke en regionale publieke media-instellingen en de instellingen die door Onze 

Minister zijn aangewezen voor het in stand houden en exploiteren van omroeporkesten en omroepkoren, 
van een media-archief en van een expertisecentrum voor media-educatie, richten hun bestuurlijke 
organisatie zodanig in dat overeenkomstig hun statuten en reglementen: 
a. er een helder onderscheid is tussen het dagelijks bestuur en het toezichthoudende orgaan; 
b. deugdelijk, onafhankelijk en deskundig toezicht wordt uitgeoefend; en 
c. de leden van het toezichthoudende orgaan worden benoemd op basis van vooraf vastgestelde 

openbare profielen. 
2. De NPO en de landelijke publieke media-instellingen volgen daarbij zo veel als mogelijk aanbevelingen uit 

de gedragscode, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid. 
3. De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de 

omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt, overeenkomstig het eerste en tweede lid handelen. 

Artikel 2.178 
1. De landelijke en regionale publieke media-instellingen richten hun organisatie zodanig in dat een 

deugdelijke inrichting, sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen gewaarborgd is. 
2. De landelijke en regionale publieke media-instellingen voeren een deugdelijke administratie waaruit te 

allen tijde Onze Minister, de raad van bestuur en het Commissariaat elk de benodigde informatie die zij 
voor de uitvoering van hun taken nodig hebben, op eenduidige wijze kunnen verkrijgen. 

3. De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de 
omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt, overeenkomstig het eerste en tweede lid handelen. 

4. De raad van bestuur en het Commissariaat bevorderen dat onderscheidenlijk de landelijke publieke media-
instellingen en de regionale publieke media-instellingen een eenduidige financiele boekhouding voeren. 

Mediareqelinq 2008  

Artikel 3. Indiening aanvraag erkenning 
1. Omroeporganisaties dienen de aanvraag voor een erkenning of voorlopige erkenning, bedoeld in artikel 

2.30 van de wet, voor 1 februari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan een nieuwe erkenningperiode in 
bij het Commissariaat. 

2. Omroeporganisaties dienen de nieuwe aanvraag, bedoeld in artikel 2.31, vierde lid, eerste volzin, van de 
wet, uiterlijk een maand na de dagtekening van het besluit van de minister daartoe in bij het 
Commissariaat. 

3. De minister besluit op de aanvragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, voor 1 augustus van het 
kalenderjaar dat voorafgaat aan een nieuwe erkenningperiode. 

Artikel 3a. Inrichting aanvraag erkenning 
1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, bevat voor zover beschikbaar de opgave van het door het 

Commissariaat vastgestelde aantal leden van de omroepvereniging. 
2. Een aanvraag gaat vergezeld van vier kopieen. 
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Artikel 4. Inrichting aanvraag erkenning 
1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, bevat: 

a. voor zover beschikbaar de opgave van het door het Commissariaat vastgestelde aantal leden van de 
omroepverenigingen, bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de wet; 

b. een beschrijving van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, eerste lid, van de wet, van de 
omroeporganisatie, waarbij, indien van toepassing, specifiek wordt aangegeven op welke punten deze 
afwijkt van de gedragscode, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de wet; 

c. een beschrijving van de inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen en van de financiele en 
administratieve organisatie van de omroeporganisatie; 

d. een overzicht van de financien van de omroeporganisatie, wat voor de aanvraag voor een erkenning 
van een omroeporganisatie, niet zijnde een samenwerkingsomroep, in elk geval inhoudt: de 
jaarrekening over het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de indiening van de 
aanvraag van die omroeporganisatie of van de omroepverenigingen waaruit die organisatie gevormd 
is, en 

e. in geval van een samenwerkingsomroep: 
1°. de statuten en reglementen van de omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen; 
2°. een beschrijving van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, eerste lid, van de wet, van de 
omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen, gelet op artikel 2.142a, derde lid; 
3°. een beschrijving van de inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen en van 
administratieve organisatie van de omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen; 
4°. een overzicht van de financien van de omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen, 
en in elk geval de jaarrekening over het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de 
indiening van de aanvraag van die omroepverenigingen; en 
5°. notariele akten en overeenkomsten, anders dan bedoeld onder 1° tot en met 4°, die betrekking 
hebben op de samenwerking binnen de samenwerkingsomroep. 

2. In geval van een aanvraag voor een voorlopige erkenning bevat de aanvraag de notariele akten en 
overeenkomsten die betrekking hebben op de samenwerking met de NTR of de omroeporganisatie waaraan 
de aanvrager de verzorging van haar media-aanbod heeft opgedragen. 

3. Een aanvraag gaat vergezeld van vier kopieen. 

Regels Commissariaat voor de Media omtrent ledenwervinq  

Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 november 2013 houdende regels voor de landelijke 
publieke media-instellingen omtrent ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten als bedoeld in artikel 2.137, eerste 
lid, van de Mediawet 2008, en omtrent oproepen in het kader van ledenwerving als bedoeld in artikel 2.90 van 
de Mediawet 2008 (Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten) 

httos://wetten.overheid.nl/BWBR0034229/2015-04-03  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: verzoek instemming met verlenging concessie 
woensdag 26 juni 2019 17:11:00 

Oki! 

Van:111 @powned.tv] 
Verzon.e 2019 5:11 PM 
Aan: 
Onderwerp: Fw : verzoek instemming met verlenging conoessie 

Dat je weet! 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Lucas Goes 	@powned.tv> 
Onderwerp: Antw.: verzoek instemming met verlenging concessie 
Datum: 26 juni 2019 om 17:10:38 CEST 
Aan: Afke van Rijn 	 @minocw.ni> 
Kopie: Willemien van Aalst 	 @human.nl>, Robert Albas 

@omroepwnl.nl> 

Hi Afke, 

Nog een aanvulling van mijn kant: wanneer het gaat over de exacte timing van de 
peildatum: daar staan wij veel pragmatischer in. Onze weaving verloopt inhoudelijk 
wezenlijk anders dan bij de andere omroepen, vermoed ik. Veel meer gericht op virale, 
digitale doelgroepen van 20 tot 30 jaar. Moeilijker om te bereiken en om de acties te laten 
slagen, maar flexibeler en minder kostbaar dan de klassieke methodes. 

We staan in de startblokken om daarmee te beginnen. En in die zin hebben we al enkele 
aanvangsinvesteringen gepleegd, maar die kan ik net zo goed activeren in de zomer van 
2020. Kortom, ik steun collegiaal WNL en Human, maar ben een stuk pragmatischer als 
het gaat over het wellniet verplaatsen van de peildatum. 

We spreken volgende week nog wel. 

Groet, 
Lucas. 

Op 26 jun. 2019, om 11:47 heeft Robert Albas 	@omroepvvnl.nl>  het volgende 
geschreven: 

Beste Afke, 

WNL, Human en PowNed stemmen in met de verlenging van de huidige concessie- en 
erkenningperiode met een jaar tot 1 januari 2022. Daarbij gaan wij er wel van uit dat de 
peildatum van de ledentelling op 31 december 2019 blijft staan. Dit vanwege de inspanningen 
die dit jaar door de aspiranten zijn verricht met het oog op de in december 2018 aangekondigde 



peildatum. 

Met vriendelijke groet, 

Robert Alblas 

From: Rijn, Afke van [mailto 	Caminocw.nl] 
Sent: maandag 24 juni 2019 14:25 
To: Robert Albas 
Subject: Fwd: verzoek instemming met verlenging concessie 

Tweede poging 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Rijn, Afke van" 	Pminocw.nl> 
Datum: 24 juni 2019 om 12:01:50 CEST 
Aan1=11Pwnl.n1" 	Pwnl.nl> 

Onderwerp: verzoek instemming met verlenging concessie 

Beste 

Op 14 juni is zoals je weet de visiebrief toekomst publiek omroepbestel van 
minister Slob verschenen. Een van de maatregelen die daarin aangekondigd is, is 
de verlenging van de huidige concessie- en erkenningperiode met een jaar. De 
minister streeft er naar om het spoedwetsvoorstel dat dit moet regelen zo snel 
mogelijk behandeld te krijgen en daarom voor de zomer naar de Raad van State te 
sturen. Dit mede vanwege de wettelijke termijnen rond de komende concessie- en 
erkenningsperiode zoals de indiening van het concessiebeleidsplan door de NPO, 
de teldatum voor ledenaantallen voor de omroepverenigingen en de indiening van 
erkenningsaanvragen. 

We realiseren ons dat er al het nodige werk gedaan is ter voorbereiding op de 
nieuwe concessie- en erkenningperiode, maar gaan er tegelijk vanuit dat jullie 
begrijpen waarom deze maatregel ook voor jullie ook erg belangrijk is. Zoals 
vrijdag afgesproken schrijf ik je bij deze aan als coordinator/vertegenwoordiger 
van de huidige aspirantomroepen. Ik hoor het graag of jullie instemmen met de 
verlenging van de huidige concessie- en erkenningperiode met een jaar tot 1 
januari 2022. Graag ontvang ik de reactie via een reply op deze e-mail voor 
woensdag 26 juni 12u00. 

We spreken elkaar de komende tijd om over de uitwerking van de andere 
maatregelen in de visiebrief te spreken, 
Groet, Afke van Rijn 
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Van: 	 Aran Lock 
Aan: 	 Rijn, Afke van  
Onderwerp: 	Re: verzoek instemming met verlenging concessie 
Datum: 	 woensdag 26 juni 2019 11:58:00 
Bijlagen: 	 image001.png 

Beste Afke, 

Dank voor je vraag. 

Het Cv0 stemt in met de verlenging van de huidige concessie- en erkenningperiode met een jaar 
tot 1 januari 2022. Daarbij leggen wij graag de vraag voor of onderzocht kan worden of - 
uitgaande van de verlenging van een jaar - vastgehouden kan worden aan de peildatum 
ledentelling op 31 december 2019. Dit vanwege de inspanningen die reeds door omroepen zijn 
verricht met het oog op deze teldatum. 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Lock 
Raad van Bestuur 

Evangelische Omroep 
Oude Amersfoortseweg 79 
Postbus 21000 
1202 BA Hilversum 
www.eo.n1  

Van: "Rijn, Afke van" 
Datum: maandag 24 juni 2019 om 12:00 
Aan: Arjan Lock 
Onderwerp: verzoek instemming met verlenging concessie 

Beste Arjan 

Op 14 juni is zoals je weet de visiebrief toekomst publiek omroepbestel van minister Slob verschenen. Een van de 
maatregelen die daarin aangekondigd is, is de verlenging van de huidige concessie- en erkenningperiode met een jaar. De 
minister streeft er naar om het spoedwetsvoorstel dat dit moet regelen zo snel mogelijk behandeld te krijgen en daarom 
voor de zomer naar de Raad van State te sturen. Dit mede vanwege de wettelijke termijnen rond de komende concessie-
en erkenningsperiode zoals de indiening van het concessiebeleidsplan door de NPO, de teldatum voor ledenaantallen 
voor de omroepverenigingen en de indiening van erkenningsaanvragen. 

We realiseren ons dat er al het nodige werk gedaan is ter voorbereiding op de nieuwe concessie- en erkenningperiode, 
maar gaan er tegelijk vanuit dat jullie begrijpen waarom deze maatregel ook voor jullie ook erg belangrijk is. lk schrijf je 
bij deze aan als voorzitter van het Cv0. lk hoor het graag of het Cv0 instemt met de verlenging van de huidige concessie-
en erkenningperiode met een jaar tot 1 januari 2022. Graag ontvang ik de reactie via een reply op deze e-mail voor 



woensdag 26 juni 12u00. 1k benader Robert Alblas hierover ook apart in verband met de specifieke positie van de huidige 
aspirant omroepen. 

We spreken elkaar de komende tijd om over de uitwerking van de andere maatregelen in de visiebrief to spreken, 

Groet, Afke van Rijn 



6 

Van: 	 Raad van Bestuur NPO 
Aan: 	 Rijn, Afke van  
Cc: 	 Martijn van Dam; 
Onderwerp: 	FW: verzoek instemming met verlenging concessie 
Datum: 	 donderdag 27 juni 2019 17:14:40 
Bijlagen: 	 image002.jpq 

Beste Afke, 

De NPO kan instemmen met de verlenging van de Concessieperiode met een jaar tot 1 januari 2022. Voor het 

verlengen van de erkenningen ga ik ervan uit dat OCW hierover ook contact heeft met de omroepen als direct 

belanghebbenden. Als NPO zien wij ook hier geen bezwaren. 

Wel vragen we ons af of een verlenging met een jaar voldoende zal zijn om het volledige wetstraject af te 

ronden en of het vanuit dat oogpunt niet wenselijk zou zijn in de wet de mogelijkheid te openen voor nog een 

verlenging van een jaar, maar dat is uiteraard aan jullie ter afweging. 

Met vriendelijke groet, 
Shula Rijxman 
Nederlandse Publieke Omroep 

Bart de Graaffweg 2 
Postbus 26444 
1202 JJ Hilversum 

Van: "Rijn, Afke van" 	 Pminocw.nl> 
Datum: 24 juni 2019 om 11:56:11 CEST 
Aan: Shula Rijxman 	 PNPO.nl> 
Onderwerp: verzoek instemming met verlenging concessie 

Beste Shula 

Op 14 juni is zoals je weet de visiebrief toekomst publiek omroepbestel van minister Slob verschenen. 
Een van de maatregelen die daarin aangekondigd is, is de verlenging van de huidige concessie- en 
erkenningperiode met een jaar. De minister streeft er naar om het spoedwetsvoorstel dat dit moet 
regelen zo snel mogelijk behandeld te krijgen en daarom voor de zomer naar de Raad van State te 
sturen. Dit mede vanwege de wettelijke termijnen rond de komende concessie- en erkenningsperiode 
zoals de indiening van het concessiebeleidsplan door de NPO, de teldatum voor ledenaantallen voor de 
omroepverenigingen en de indiening van erkenningsaanvragen. 

We realiseren ons dat er al het nodige werk gedaan is ter voorbereiding op de nieuwe concessie- en 
erkenningperiode, maar gaan er tegelijk vanuit dat jullie begrijpen waarom deze maatregel ook voor 
jullie ook erg belangrijk is. lk hoor het daarom graag of jullie instemmen met de verlenging van de 
huidige concessie- en erkenningperiode met een jaar tot 1 januari 2022. Graag ontvang ik de reactie via 
een reply op deze e-mail voor woensdag 26 juni 12u00. 

We spreken elkaar de komende tijd om over de uitwerking van de andere maatregelen in de visiebrief te 
spreken, 

Groet, Afke van Rijn 



Van: 
Aan: 	 (cvdm.n1"  
Onderwerp: 	FW: Voortgang nieuwe landelijke publieke omroep 
Datum: 	 woensdag 16 oktober 2019 12:48:48 
Bijlagen: 	Nota naar aanleiding van het verslag spoedwet verlenging erkenningtermijn.pdf 

Ha 

Zoals beloofd bijgaand de antwoorden op nadere vragen van nieuwe omroep LOVE. 

Hartelijke groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 14:04 

AaninCC: 	@gmail.com  
Onderwerp: RE: Voortgang nieuwe landelijke publieke omroep 

Geachte 

Ik begrijp uw behoefte aan duidelijkheid en zekerheid omtrent de eisen die aan een 
nieuwe omroepverenging gesteld worden. 
Ik zal proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden: 

1. Waar moet de NPO aan voldoen richting LOVE in het kader van de aanvraag voor 
een voorlopige erkenning. 
Antwoord:  Als aanvrager van een voorlopige erkenning heeft u geen verplichte 
relatie met de NPO. Wel met de NTR of een andere omroep, omdat volgens de 
wet een omroep met een voorlopige erkenning de programmaverzorging moet 
opdragen aan de NTR of een andere omroep. Artikel 2.30, tweede lid, onderdeel 
b van de Mediawet 2008 bepaalt dat uw beleidsplan ook de voornemens en 
afspraken over samenwerking met de NPO of de NOS moet bevatten. Dat geldt 
echter alleen als u ook daadwerkelijk met NPO of NOS voornemens/afspraken 
hebt. Zijn die er niet, dan zal daar in uw beleidsplan ook niets over opgenomen 
zijn. Indien u de programmaverzorging aan de NTR opdraagt, dan moet uw 
beleidsplan uiteraard de daarop betrekking hebbende 
voornemens/intentieverklaringen/overeenkomsten bevatten. 

2. Naar welke Mediawet wordt gekeken bij de toetsing van uw aanvraag voor een 
voorlopige erkenning. 
Antwoord:  a. naar de huidige Mediawet 2008; 

b. naar de wijzigingen van de Mediawet 2008 die zijn 
aangekondigd in de visiebrief van de minister voor zover die van 
invloed zijn op de eisen die aan u als aanvragende omroep worden 
gesteld. 

Toelichting: 
- Als u nu leden werft, dan geldt dat u op grond van de huidige wet 

minimaal € 5,72 aan contributie moet vragen. In de aangekondigde 
wetswijziging wordt voorgesteld om de contributie te verhogen naar 
minimaal € 8,50. Leden die u na deze wetswijziging werft, dienen dat 
nieuwe bedrag te betalen. Voor leden die u op dat moment al 
geworven heeft voor € 5,72 geldt dat zij dat nieuwe minimumbedrag 
gaan betalen met ingang van een nieuw contributiejaar. 

- U dient op grond van de huidige wet minimaal 50.000 leden te hebben 
op de peildatum. Dat verandert niet met de aangekondigde 
wetswijziging. 

- Op grond van de huidige regelgeving is de peildatum 31 december 
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2019. Het voornemen is deze peildatum een jaar op te schuiven. Het 
besluit om de peildatum te verplaatsen kan formeel pas genomen 
worden nadat de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het 
spoedwetsvoorstel. Ik verwijs naar de bijgevoegde antwoorden van de 
minister op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het 
spoedwetsvoorstel. 

- Op grond van de huidige Mediawet gelden er naast het ledental nog 
geen andere criteria op grond waarvan de maatschappelijke worteling 
wordt gemeten. In de aangekondigde wetswijziging wordt een basis 
gelegd om naast ledental ook andere criteria te formuleren. Deze 
criteria moeten nog ontwikkeld worden en zullen pas op zijn vroegst 
gaan gelden voor de erkenningverlening voor de erkenningperiode die 
aanvangt in 2027. 

- Ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe criteria voor 
maatschappelijke worteling zal in de aangekondigde wetswijziging 
opgenomen worden dat alle omroepen in hun beleidsplan, als 
onderdeel van de erkenningaanvraag, aangeven waaruit hun binding 
in de samenleving blijkt anders dan uit het ledenaantal. Dat gaat ook 
gelden voor de aanvraag/beleidsplan van LOVE voor een voorlopige 
erkenning. 

3. Op hoeveel zendtijd en budget heeft LOVE straks recht. 
Antwoord: 

- Op welk budget LOVE straks recht heeft, kan op dit moment niet in 
euro's worden aangegeven. Op grond van de huidige Mediawet 2008 
heeft een omroep met een voorlopige erkenning recht op een 
garantiebudget van 1 5 % van het budget van een stand alone omroep 
(stand alone omroepen zijn: EO, MAX en VPRO). Op basis van de 
huidige wettelijke regels was dat in 2018 € 3 miljoen. Met de 
aangekondigde wetswijzigingen veranderen echter de 
budgetverdelingen met ingang van de komende erkenningperiode 
(2022) en het is ook nog niet bekend hoe hoog de 
financieringsbijdrage uit de mediabegroting van de minister en de 
Ster-inkomsten zullen zijn. 

- Daar komt bij dat een omroep, ook LOVE, bovenop het garantiebudget 
extra budget kan "verdienen" door via de zogenaamde geld-op-
schema-methode in te tekenen op plekken in de programmaschema's 
voor programma's waarvoor de raad van bestuur van de NPO geld uit 
het zogenaamde program maversterkingsbudget beschikbaar stelt. 

- Zendtijdgaranties bestaan niet meer. Er is wel de verplichting van de 
NPO om elke omroep voldoende ruimte op de kanalen te geven om de 
programma's die met het garantiebudget zijn geproduceerd uit te 
zenden. 

Hartelijke groet, 

Ministry of Education, Culture and Science 
Dpt. Media & Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The Hague 

.r_ijminocw.n1 

Aan dit emailbericht kunnen geen rechten ontleend worden. 



Van: 	 @lovertv.nl] 
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 13:11 
Aan: 
CC: 	 @gmail.com  
Onderwerp: Voortgang nieuwe landelijke publieke omroep 

Geachte 

gs heb ik een gesprek gevoerd aan de telefoon met 
van de NPO. 

Hoewel hij openstaat voor een nieuwe landelijke publieke omroep, 
wil hij graag 'weten waaraan de NPO zou moeten mee werken. 

Volgens het stuk van het commissariaat van de media moet LOVE 
(de nieuwe landelijke publieke omroep) voldoen aan een aantal 
eisen. Intentieverklaringen met o.a. de NTR en de NPO Koren 
daartoe. Met de NTR lopen de afspraken al maar de NPO heeft geen 
idee waaraan zij moeten voldoen richting LOVE. Wij weten dit 
(zou haast zeggen natuurlijk) ook niet. Wellicht kunt u helpen. 

Daarnaast is de 	benieuwd naar welke mediawet gekeken 
wordt, daar een 	de maak is. Wellicht kunt u hem en ons 
helpen. Ik heb aangegeven dat de informatie vanuit het CvdM en 

rie is dat dat de huidige mediawet leidend is maar 
wil daar graag bindend antwoord op. 

Eerlijkheid gebied te zeggen dat ook LOVE toe is aan 
duidelijkheid hieromtrent. Mag ik middels deze mail verzoeken om 
uw ministerie een antwoord te laten geven die bindend is tot aan 
de eventuele toekenning van een voorlopige erkenning? Wij 
dreigen nu van het kastje naar de muur gestuurd te worden. 

Ook kan de NPO geen duidelijkheid geven over de hoeveelheid 
zendtijd en welk budget na de voorlopige erkenning gegeven moet 
worden. LOVE verbaasd zich over het feit dat er zo onduidelijk 
gecommuniceerd wordt. Hoe kunnen wij nu een plan van aanpak, 
business plan maken? 

Hopelijk heeft u, uw ministerie duidelijkheid. 

Alvast dank voor uw antwoord. 

Met vriendelijke groeten, 

Directeur i.o. LoveRTV 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Oprichten publieke omroep 
Datum: 	woensdag 30 oktober 2019 10:49:26 
Bijlagen: 	image001.pnq 

image002.pnq 

Geachte 

Helaas heb ik nog geen definitieve nadere informatie over de voortgang van het spoedwetsvoorstel, we zijn 
afhankelijk van de planning van de Tweede Kamer. 

Normaal wordt er geen tweede peildatum vastgesteld. 

10 

Hartelijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 10:38 
Aan: 
Onderwerp: Re: Oprichten publieke omroep 

Geachte 

@gmail.com] 

Nogmaals veel dank voor uw uitgebreide antwoord. We zijn druk bezig en hopen onze omroep binnenkort te 
kunnen oprichten en houden het wetsvoorstel (https://www.tweedekamer  nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail? 
cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35268) op uw advies goed in de gaten. 

Kan ik u wellicht vragen of, voor zover u dit kan inschatten, nog steeds verwacht wordt dat de peildatum naar 2020 
zal worden verschoven? En mocht de peildatum op 31 december 2019 blijven staan weet u dan wellicht, mochten 
we de 50.000 leden voor het eind dit jaar niet meer kunnen halen, wanneer de volgende peildatum naar verwachting 
zal zijn? 

Met vriendelijke groeten en veel dank, 

Op wo 16 okt. 2019 om 13:08 schreef 	 @minocw.ni>: 

Geachte 

1. Bijgaand treft u aan een checklist met de elementen die van belang zijn voor het indienen en beoordelen 
van een aanvraag voor een voorlopige erkenning als landelijke aspirant omroepvereniging. 

2. Nieuwe initiatieven moeten zich wat ledenwerving betreft aan de regels houden die daarover in de 
Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008 en eventuele nadere regels en beleidslijnen van het Commissariaat 
voor de Media zijn vastgelegd. Zie artikelen Mediawet 2008 hieronder. Link naar regels van het 
Commissariaat: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034229/2015-04-03  

Voor de specifieke vragen over namen/adressen van leden en controle op contributiebetalingen kunt u 
nader contact opnemen met het Commissariaat. Het Commissariaat is namelijk belast met de 
ledentelling. 

3. Wat betreft de peildatum voor de ledentelling het volgende. De datum is formeel nog 31 december 2019. 
Het voornemen is om de peildatum een jaar op te schuiven, naar 31 december 2020. De definitieve regeling 
daarvan kan pas plaatsvinden als ook het spoedwetsvoorstel voor verlenging van de huidige erkenningtermijn 
dat nu bij de Tweede Kamer in behandeling is (Kamerstuk 35 268), tot wet wordt verheven. Ik verwijs naar de 
bijgevoegde antwoorden van de minister op de schriftelijke vragen van de TK over deze spoedwet. 

4. Het beslissingsproces is als volgt: 

Aanvraag indienen bij het Commissariaat; 
- 	Minister ontvangt aanvragen en adviezen daarover van Raad voor Cultuur, Commissariaat en 
NPO; zij adviseren daarbij ook over de signatuur en toegevoegde waarde van een nieuwe aspirant 
omroep. 
- 	Ondertussen telt het Commissariaat de leden; 



Minister besluit mede op basis van adviezen en de uitkomst van de ledentelling. 

Verder adviseer ik u het beleid en de wetgeving rond het dossier publieke omroep in de gaten te houden, 
omdat daaruit wijzigingen kunnen voortvloeien die voor u van belang zijn. Ik wijs u op de bijgevoegde 
visiebrief van de minister van 14 juni 2019. Daaruit zal nieuwe wetgeving voortvloeien. 

Hartelijke groet, 

mr. 
Ministry 	 -..111.1.11•1i.on, 	ture and Science 
Dpt. Media & Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The Hague 
M 

a  minocw n1 

MEDIAWET 2008 

Artikel 2.26  
1. Voor een voorlopige erkenning komt slechts in aanmerking een omroepvereniging die: 
a. in de voorafgaande erkenningperiode geen erkenning of voorlopige erkenning had en niet vertegenwoordigd 
was in een samenwerkingsomroep die in die periode een erkenning had; 
b. ten minste 50.000 leden heeft; 
c. op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat waarin die erkenning ingaat, een reserve als bedoeld in artikel 
2.174a, eerste lid, heeft waarvan het saldo nihil of positief is; 
d. zich naar stroming als bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel c, en naar voorgenomen media-aanbod wat 
betreft genre, inhoud en doelgroepen zodanig onderscheidt van de omroeporganisaties, bedoeld in artikel 2.25, 
dat de verscheidenheid van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst wordt vergroot en een 
vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau; 
e. de voorschriften met betrekking tot ledenwerving, bedoeld in artikel 2.137, in acht heeft genomen; 
f. de verzorging van haar media-aanbod opdraagt aan de NTR of een omroeporganisatie die een erkenning als 
bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, heeft verkregen en waarmee zij overeenstemming heeft bereikt; en 
g. voldoet aan de artikelen 2.142a, eerste en tweede lid, en 2.178, eerste en tweede lid. 
2. Artikel 2.25, tweede lid, is van toepassing. 

Artikel 2.27 

1. Het Commissariaat stelt het aantal leden per omroeporganisatie die een aanvraag voor een erkenning of 
voorlopige erkenning heeft ingediend vast op een peildatum die door Onze Minister wordt bepaald. Bij een 
samenwerkingsomroep wordt het aantal leden bepaald door het totaal aantal leden van de 
omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt. 

2. Als lid tellen mee personen die: 

a. 16 jaar of ouder zijn; 
b. in Nederland woonachtig zijn; en 
c. de jaarlijkse minimumcontributie, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel e, of 2.24a, eerste lid, 
onderdeel e, hebben betaald. 

3. Het Commissariaat bepaalt de wijze waarop de vaststelling van het aantal leden gebeurt en de aanvrager 
verstrekt aan het Commissariaat alle gegevens die het daarvoor nodig acht. 

Artikel 2.137  
1. Het is omroepverenigingen niet toegestaan in het kader van ledenwerving op geld waardeerbare voordelen aan 
leden te verstrekken. 
2. Onverminderd het eerste lid kan het Commissariaat regels stellen over het verstrekken van op geld 
waardeerbare voordelen aan leden en over activiteiten in het kader van ledenwerving. De regels behoeven de 
goedkeuring van Onze Minister. 
3. De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de 
omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt de regels in acht nemen. 

©gmail.com] Van: 
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 12:13 
Aan: 
CC: 	cvdm.n1  
Onderwerp: Fwd: Oprichten publieke omroep 

Geachte 



We zijn zojuist naar u doorverwezen door mevrouw 	 (in cc., dank u voor de doorverwijzing). Samen met anderen 
denken we erover wellicht een publieke omroepvereniging op te richten. Kan ik u wellicht vragen aan welke eisen de 50.000 
leden die we voor een voorlopige erkenning bij u zullen moeten indienen moeten voldoen? Is een naam van elk lid voldoende? 
Of heeft u bijvoorbeeld ook de adresgegevens van onze leden nodig? En hoe wenst u te controleren of het minimale 
contr butiebedrag door de leden betaald is, via een bankafschrift van ons misschien? 

Met vriendel jke groeten en bij voorbaat veel dank voor uw antwoord, 

----- Forwarded messa e -------- 
Van: 	 cvdm nl> 
Date: wo 16 o t. 2 19 om 11:41 
Sub'ect: richten ublieke omroep 
To: 	 gmalsoll11111.111111111@gmail.com> 

Geachte 

Wij ontvingen uw bericht met vragen over het oprichten van een ublieke onroe Ik verwijs u daarvoor graag 
naar het ministerie van OCW. U kunt contact opnemen met 	 . Zijn e-mailadres is 

@minocw.nl.  

Met vriendelijke °et. 

Met vriendelijke groet. 

ciddinage002.gif@01D5841D.03E895B0 

Commissariaat raw de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH 
Hilversum 

@cvdm nl, www cvdm rkl 
Aan dit "cht kunnen pen rechtat warden 
ondeend 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Re: Omroep GROEN 
Datum: 	dinsdag 26 november 2019 13:12:59 

Bij ongewijzigde wetgeving is de peildatum formeel nog 31 december dit jaar. 
Binnenkort behandelt de TK het spoedwetje tot verlenging van de erkenningperiode met 
een jaar. Dat zou een hamerstuk zijn, maar de PVV (Bosma) wil toch behandeling. 

ledereen gaat er vanuit dat het wetsvoorstel wordt aangenomen. Dan moet ook de EK ar 
nog mee akkoord gaan. Pas als dat zo is, schuift alles officieel een jaar op. 

Hartelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 26 nov. 2019 om 13:00 heeft 	 > het volgende 
geschreven: 

Hi 

In navolging op onderstaande viel het ons op dat de nieuwe omroep 
Ongehoord gisteren in de pers benoemde dat de peildatum voor de 50.000 
leden eind dit jaar is. Daar schrokken we natuurlijk even van. Kun je ajb 
bevestigen wat nu de huidige status is mbt de peildatum voor nieuwe aspirant 
omroepen? 

Mvrg 

0 11 okt. 2019, om 12:41 heeft Lammertse, Edgar 
@minocw.nl>  het volgende geschreven: 

Dag 

Het voornemen is om de peildatum een jaar op to schuiven, dus 
naar 31 december 2020. De definitieve regeling daarvan kan 
pas plaatsvinden als ook het spoedwetsvoorstel voor verlenging 
van de huidige erkenningtermijn dat nu bij de Tweede Kamer in 
behandeling is (Kamerstuk 35 268), tot wet wordt verheven. 

Ik verwijs naar de bijgevoegde antwoorden van de minister op 
de schriftelijke vragen van de TK over de spoedwet. 

Hartelijke groet, 

Van: 
Verzonden: donderda 10 oktober 2019 8:41 
Aan• 
Onderwerp: Re: Omroep GROEN 



Goedemorgen 	, wij zijn inmiddels goed voorbereid en 
hebben de financiering in principe op orde. Daarom zijn we 
natuurlijk erg benieuwd wat de peildatum gaat worden. Kun 
je daar al iets meer over zeggen? 

Mvrg 

Op 25 sep. 2019, om 11:57 heeft 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Dag 

We spreken hier vandaag of morgen nog even met de minister 
over. Het gaat in elk geval geen maanden duren. 
Overigens: als de peildatum verschuift, hangt dat formeel wel 
samen met/is onder het voorbehoud van de aanvaarding van 
het spoedwetje dat nu bij de Tweede Kamer ligt om de huidige 
erkenningtermijn een jaar te verlengen. 

Hartelijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensda 25 september 2019 11:49 
Aan: 
Onderwerp: Re: Omroep GROEN 

, dank voor je bericht en antwoorden. 

Kun je ook nog aangeven hoe lang jullie verwachten 
voordat er duidelijkheid is over die peildatum? Dat is 
natuurlijk nogal cruciaal voor ons. Heb je het dan by over 
weken of maanden? 

Op 13 sep. 2019, om 12:42 heeft li. 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Dag 

Er zijn geen richtlijnen voor samenwerking. Wel dienen nieuwe 
initiatieven zich wat ledenwerving betreft aan de regels te 
houden die daarover in de Mediawet 2008, het Mediabesluit 
2008 en eventuele nadere regels en beleidslijnen van het 
Commissariaat voor de Media zijn vastgelegd. Zie artikelen 



hieronder. 

Voor de overige vragen over ledenwerving wil ik je vragen 
contact op to nemen met het Commissariaat. 

Het beslissingsproces is als volgt: 
- Aanvraag indienen bij het Commissariaat; 
- Minister ontvangt aanvragen en adviezen daarover 
van Raad voor Cultuur, Commissariaat en NPO; zij 
adviseren daarbij ook over de signatuur en toegevoegde 
waarde van een nieuwe aspirant omroep. 
- Ondertussen telt het Cornmissariaat de leden; 
- Minister besluit mede op basis van adviezen en de 
uitkomst van de ledentelling. 

We zullen zo spoedig mogelijk bericht geven over de peildatum. 

Vriendelijke groet, 

mr 
Ministry of Education, Culture and Science 
Dpt. Media & Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The Hague 

@minocw.n1 

Artikel 2.26 

1. Voor een voorlopige erkenning komt slechts in 
aanmerking een omroepvereniging die: 

o a. in de voorafgaande erkenningperiode geen 
erkenning of voorlopige erkenning had en niet 
vertegenwoordigd was in een 
samenwerkingsomroep die in die periode een 
erkenning had; 

o b. ten minste 50.000 leden heeft; 
o c. op 31 december van het jaar voorafgaand 

aan dat waarin die erkenning ingaat, een 
reserve als bedoeld in artikel 2.174a. eerste lid, 
heeft waarvan het saldo nihil of positief is; 

o d. zich naar stroming als bedoeld in artikel 2.24,  
eerste lid, onderdeel c, en naar voorgenomen 
media-aanbod wat betreft genre, inhoud en 
doelgroepen zodanig onderscheidt van de 
omroeporganisaties, bedoeld in artikel 2.25, dat 
de verscheidenheid van het media-aanbod van 
de landelijke publieke mediadienst wordt 
vergroot en een vernieuwende bijdrage wordt 
geleverd aan de uitvoering van de publieke 
mediaopdracht op landelijk niveau; 



o e. de voorschriften met betrekking tot 
ledenwerving, bedoeld in artikel 2.137, in acht 
heeft genomen; 

o f. de verzorging van haar media-aanbod 
opdraagt aan de NTR of een omroeporganisatie 
die een erkenning als bedoeld in artikel 2.23.  
eerste lid, heeft verkregen en waarmee zij 
overeenstemming heeft bereikt; en 

o g. voldoet aan de artikelen 2.142a, eerste en  
tweede lid, en 2.178, eerste en tweede lid. 

2. Artikel 2.25, tweede lid, is van toepassing. 

Artikel 2.137 

1. Het is omroepverenigingen niet toegestaan in het kader 
van ledenwerving op geld waardeerbare voordelen aan 
leden to verstrekken. 

2. Onverminderd het eerste lid kan het Commissariaat 
regels stellen over het verstrekken van op geld 
waardeerbare voordelen aan leden en over activiteiten in 
het kader van ledenwerving. De regels behoeven de 
goedkeuring van Onze Minister. 
3. De landelijke publieke media-instelling die 
samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de 
omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt de regels in 
acht nemen. 

Van: 
Verzonden: vri.cia 13 september 2019 12:03 
Aan: 
Onderwerp: Re: Omroep GROEN 
Urgentie: Hoog 

Dank 	voor de informatie. Dat geeft veel inzicht in het 
proces. We hebben nog wel wat aanvullende vragen die ik 
je graag nu per mail wil stellen. Wellicht kun je daar kort 
even naar kijken: 

• Zijn er richtlijnen mbt samenwerkingen met derden 
tijdens de oprichting en de ledenwerfcampagne? 

• Mogen externe partners by de ledenwerfcampagne 
aanprijzen? 

• Zelfde geldt ook voor de funding gedurende de hele 
aanloopperiode. Zijn daar richtlijnen voor of mag elke 
partij die funding doen? 

• Is er ook meer inzicht in het beslissingsproces? Wie 
bepaalt by tegen die tijd vooral de inhoudelijke 
toegevoegde waarde (signatuur) van de aspirant? 



Tenslotte horen we ook graag of de peildatum idd 
wordt verschoven naar eind 2020. Anders zouden we 
nu wel heel snel moeten schakelen, en is het lastig 
leden te werven (en te betalen) voor een omroep die 
pas 2 jaar later het daglicht gaat zien. 

Mvrg 

Op 11 sep. 2019, om 16:53 heeft 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Hallo 

Goed dat je even appte vanochtend, door hectiek rond 
debat vandaag is het uit mijn hoofd geschoten... 

Bij deze de checklist. 

Met vriendelijke groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: maandag 9 september 2019 11:35 
Aan: 
Onderwerp: Omroep GROEN 

Beste 	 , beste 

Hierbij zoals besproken mijn emailadres. Graag ontvangen 
wij de meest recente informatie mbt de aanvraag voor 
nieuwe omroepen binnen de NPO. Mochten we daarna 
toch nog vragen hebben of behoefte aan overleg, dan laten 
we zsm weten. 





Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Geachte 

12 

Checklist 
donderdag 28 november 2019 15:10:57 
Actuele checklist beoordeling erkenningaanvragen Deriode 2022-2026.docx 

Zoals daarnet telefonisch besproken treft u bijgaand aan een checklist met informatie 
over de eisen die gesteld worden aan nieuwe publieke omroepen en over de procedure. 

Een aanvraag voor een voorlopige erkenning als aspirant-omroep moet volgens de thans 
geldende regels - neergelegd in de Mediaregeling 2008 - ingediend worden bij het 
Commissariaat voor de Media voor 1 februari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan 
een nieuwe erkenningperiode: dus voor 1 februari 2020. 

Echter: op dit moment is bij de Tweede Kamer in behandeling een spoedwetsvoorstel tot 
wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en 
erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (Kamerstuknummer 
35 268). Wanneer dat wetsvoorstel door zowel Tweede als Eerste Kamer is aangenomen 
en in werking treedt, zal de termijn voor indienen van aanvragen met een jaar 
opschuiven. Het debat in de TK over het wetsvoorstel staat gepland in week 50. 

Het voornemen is om de peildatum voor de ledentelling - op dit moment formeel nog 31 
december 2019 - een jaar op to schuiven, dus naar 31 december 2020. De definitieve 
regeling moet nog plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

mr. 
Ministry o Education, 	and Science 
Dpt. Media & Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The Hague 

@minocw.n1 



Van: 
Aan: 	 ©moslim24.n1"  
Cc: 	 Rijn, Afke van  
Onderwerp: 	Informatie procedure aanvraag (voorlopige) erkenning omroepvereniging 
Datum: 	 maandag 16 december 2019 11:29:00 
Bijlagen: 	Actuele checklist beoordeling erkenningaanvragen oeriode 2022-2026.docx 

Geachte heer Azamouri, 

Onder verwijzing naar uw contact met mevrouw Van Rijn, Directeur Media & Creatieve 
Industrie, en uw e-mailbericht van 15 december 2019, stuur ik u bijgaand een 
uitgebreide checklist met informatie over de procedure voor het indienen van een 
aanvraag voor een voorlopige erkenning als aspirant-omroep en de elementen waar 
aanvragen aan getoetst worden. 

Het beslissingsproces is in het kort als volgt: 
- Aanvragen worden indienen bij het Commissariaat voor de Media; 
- Minister ontvangt de aanvragen en vraagt adviezen daarover aan Raad voor 

Cultuur, Commissariaat en de NPO. Zij adviseren daarbij onder meer over de 
vraag of een nieuwe aspirant-omroep een maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige of geestelijke stroming vertegenwoordigt en zich naar stroming en 
naar voorgenomen media-aanbod wat betreft genre, inhoud en doelgroepen 
zodanig onderscheidt van de bestaande omroepen dat de verscheidenheid van 
het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst wordt vergroot en een 
vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van de publieke 
mediaopdracht. 

- Het Commissariaat verricht de ledentelling; 
- De Minister besluit mede op basis van de adviezen en de uitkomst van de 
ledentelling. 

Nieuwe initiatieven moeten zich wat ledenwerving betreft aan de regels houden die 
daarover in de Mediawet 2008, in het Mediabesluit 2008 en eventuele nadere regels en 
beleidslijnen van het Commissariaat voor de Media zijn vastgelegd. Zie artikelen 
hieronder. 
Voor vragen over ledenwerving kunt u contact opnemen met het Commissariaat. 

Verder adviseer ik u het beleid en de wetgeving rond het dossier publieke omroep in de 
gaten to houden, omdat daaruit wijzigingen kunnen voortvloeien die voor u van belang 
zijn. Ik wijs u op de visiebrief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media van 14 juni 2019 (Kamerstuk 32827, nr. 157). Daaruit zal nieuwe wetgeving 
voortvloeien. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen. 

Hartelijke groet, 

mr. 
Ministrycatio.111., Culture and Science 
Dpt. Media & Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The Hague 

(1 minocw .n1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

"MeIra Consultancy & Training";  Am  I  ROSE stories" 
RE: Info 
maandag 16 december 2019 16:03:41 

14 

Hallo 

Excuus, is er inderdaad bij ingeschoten...eindejaars-drukte... 
27 december lukt helaas niet, enige mogelijkheid heb ik nog op 3 januari, daarna ben ik 
ruim een maand weg... 

Inmiddels is er het volgende te melden: 
- het spoedwetsvoorstel verlenging lopende concessie- en erkenningtermijn komt 

morgen in stemming in de Tweede Kamer; 
- de peildatum voor de ledentelling is inmiddels bepaald op 31 december 2020 (zie 

besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 
december 2019,nr 17841806 houdende vaststelling van de peildatum voor de 
telling van het aantal leden van de omroeporganisaties voor de erkenningperiode 
2022-2026 (Stcrt. 2019, 67594) 

Hartelijke groet, 

Van: MeIra Consultancy & Training [mailto illi@gmail.com] 
Verzonden: zondag 15 december 2019 12:23 
Aan: 	ROSE stories 
CC: 
Onderwerp: Re: Info 

Goedemiddag 

Wellicht is het onderstaande, door drukte in de decembermaand, aan je aandacht ontglipt. 
Is het een optie om het een week op te schuiven naar 27 december? Hoor graag van je hoe 
laat je eventueel zou kunnen afspreken. 

Met vriendelijke groet, 

Melra Consultancy & Training 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 8 dec. 2019 om 22:41 heeft 
	

1 ROSE stories het volgende geschreven: 

Hey 

Dank voor onderstaande. Lijkt me heel tof om een keer samen koffie te 
drinken in Amsterdam. 
Zou je misschien 20/12 kunnen? In de cc onze projectleider 	. Zij sluit 
ook aan. Ik check ook even of 	kan. 

Groet, 



O vr 29 nov. 2019 om 09:15 schreef 
@minocw.nl>:  

Hallo 

Het spoedwetsvoorstel staat op de agenda van de TK in week 50. 

Formeel is het inderdaad nog 31 december 2019, maar het voornemen is 
inderdaad om het een jaar op te schuiven. Alleen moet dat nog formeel 
geregeld worden en dat hangt samen met de spoedwet. 

Hartelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

if 29 -iov. 2019 om 08:46 heeft 	1 ROSE stories 
@rosestories.nl>  het volgende geschreven: 

Beste 

Dank voor de actuele checklist. Ik ben met 	begonnen 
met het schrijven van het plan. 
Ik ben ondertussen ook benieuwd of er al duidelijkheid is over 
de spoedwet verlenging erkenningstermijn. 
Las in een interview met aspirant omroep ONGEHOORD dat 
ze voor einde dit jaar hun leden al moeten hebben. Begin met 
wel een beetje zorgen te maken. Ik ben er altijd vanuit 
gegaan dat dit een jaartje uitgesteld zou worden. 

Hoor graag van je. 

1-laitelile groet, 

0 di 29 okt. 2019 om 16:36 schreef 
< 	 @minocw.nl>:  

Hallo 

Bijgaand de beloofde geactualiseerde checklist. 

Helaas is er nog geen duidelijkheid over de verdere 
behandeling in TK van het spoedwetje verlenging 
erkenningtermijn 

Hartelijke groet, 



ROSE stories 
eet ovenstraat 32, 1077 JH Amsterdam 

www.rosestories.nl 	(i-Prosestories.nl 

Volg ROSE stories op  Facebook 

1 Et 
ROSE stories 

Bee ovenstraat 32, 1077 JH Amsterdam 
www.rosestories.nl 	@?rosestories.n1 

Volg ROSE stories op  Facebook 



15 
Van: 
Aan: 	 "Simk Miguel"  
Onderwerp: 	RE: Checklist 
Datum: 	 dinsdag 7 januari 2020 17:42:11 

Geachte heer Miguel, 

Dat klopt! 

Hartelijke groet, 

Van: Sim5o Miguel [mailtoMl@nkonzomedia.corn] 
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 16:52 
Aan: 
Onderwerp: Re: Checklist 

Beste 

Klopt het dat alles voor een jaar is verschoven inclusief de procedure voor aspirant 
omroepen? Dat betekent dus dat we in december dit jaar de 50 K leden moeten hebben 
gehaald. 

Met vriendelijke groeten, 

S. Miguel 

Op do 14 nov. 2019 16:46 schreef 	 @minocw.nl>:  

Geachte heer Miguel, 

1. Bijgaand treft u aan een checklist met de elementen die van belang zijn voor 
het indienen en beoordelen van een aanvraag voor een voorlopige erkenning als 
landelijke aspirant omroepvereniging. 

2. Nieuwe initiatieven moeten zich wat ledenwerving betreft aan de regels houden 
die daarover in de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008 en eventuele nadere 
regels en beleidslijnen van het Commissariaat voor de Media zijn vastgelegd. 
Zie artikelen Mediawet 2008 hieronder. Link naar regels van het Commissariaat: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034229/2015-04-03   

Voor de specifieke vragen over namen/adressen van leden en controle op 
contributiebetalingen kunt u nader contact opnemen met het Commissariaat. 
Het Commissariaat is namelijk belast met de ledentelling. 

3. Wat betreft de peildatum voor de ledentelling het volgende. De datum is 
formeel nog 31 december 2019. Het voornemen is om de peildatum een jaar op 
to schuiven, naar 31 december 2020. De definitieve regeling daarvan kan pas 
plaatsvinden als ook het spoedwetsvoorstel voor verlenging van de huidige 



erkenningtermijn dat nu bij de Tweede Kamer in behandeling is (Kamerstuk 35 
268), tot wet wordt verheven. Ik verwijs naar de bijgevoegde antwoorden van 
de minister op de schriftelijke vragen van de TK over deze spoedwet. 

4. Het beslissingsproces is als volgt: 
- Aanvraag indienen bij het Commissariaat; 
- Minister ontvangt aanvragen en adviezen daarover van Raad voor 
Cultuur, Commissariaat en NPO; zij adviseren daarbij ook over de signatuur en 
toegevoegde waarde van een nieuwe aspirant omroep. 
- Ondertussen telt het Commissariaat de leden; 
- Minister besluit mede op basis van adviezen en de uitkomst van de 

ledentelling. 

Verder adviseer ik u het beleid en de wetgeving rond het dossier publieke omroep in 
de gaten to houden, omdat daaruit wijzigingen kunnen voortvloeien die voor u van 
belang zijn. Ik wijs u op de bijgevoegde visiebrief van de minister van 14 juni 2019. 
Daaruit zal nieuwe wetgeving voortvloeien. 

Hartelijke groet, 

mr. 
Ministry of Education, Culture and Science 
Dpt. Media 86 Creative Industries 
Rijnstraat 50 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The Hague 
M 

gminocw nl 

MEDIAWET 2008 

Artikel 2.26  
1. Voor een voorlopige erkenning komt slechts in aanmerking een omroepvereniging 
die 
a. in de voorafgaande erkenningperiode geen erkenning of voorlopige erkenning had en 
niet vertegenwoordigd was in een samenwerkingsomroep die in die periode een 
erkenning had; 
b. ten minste 50.000 leden heeft; 
c. op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat waarin die erkenning ingaat, een 
reserve als bedoeld in artikel 2.174a, eerste lid, heeft waarvan het saldo nihil of positief 
is; 
d. zich naar stroming als bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel c, en naar 
voorgenomen media-aanbod wat betreft genre, inhoud en doelgroepen zodanig 
onderscheidt van de omroeporganisaties, bedoeld in artikel 2.25, dat de verscheidenheid 
van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst wordt vergroot en een 
vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht 
op landelijk niveau; 
e. de voorschriften met betrekking tot ledenwerving, bedoeld in artikel 2.137, in acht 
heeft genomen; 
f. de verzorging van haar media-aanbod opdraagt aan de NTR of een omroeporganisatie 
die een erkenning als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, heeft verkregen en waarmee zij 
overeenstemming heeft bereikt; en 
g. voldoet aan de artikelen 2.142a, eerste en tweede lid, en 2.178, eerste en tweede lid. 
2. Artikel 2.25, tweede lid, is van toepassing. 



Artikel 2.27  
1. Het Commissariaat stelt het aantal leden per omroeporganisatie die een aanvraag 
voor een erkenning of voorlopige erkenning heeft ingediend vast op een peildatum 
die door Onze Minister wordt bepaald. Bij een samenwerkingsomroep wordt het 
aantal leden bepaald door het totaal aantal leden van de omroepverenigingen die hij 
vertegenwoordigt. 
2. Als lid tellen mee personen die: 
a. 16 jaar of ouder zijn; 
b. in Nederland woonachtig zijn; en 
c. de jaarlijkse minimumcontributie, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel e, 
of 2.24a, eerste lid, onderdeel e, hebben betaald. 
3. Het Commissariaat bepaalt de wijze waarop de vaststelling van het aantal leden 
gebeurt en de aanvrager verstrekt aan het Commissariaat alle gegevens die het 
daarvoor nodig acht. 

Artikel 2.137  
1. Het is omroepverenigingen niet toegestaan in het kader van ledenwerving op geld 
waardeerbare voordelen aan leden to verstrekken. 
2. Onverminderd het eerste lid kan het Commissariaat regels stellen over het verstrekken 
van op geld waardeerbare voordelen aan leden en over activiteiten in het kader van 
ledenwerving. De regels behoeven de goedkeuring van Onze Minister. 
3. De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor 
zorg dat de omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt de regels in acht nemen. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

©CVDM.NL); 	(cvdm.n1 
checklist nieuwe omroepen 
woensdag 12 februari 2020 13:15:56 
Actuele checklist beoordeling erkenningaanvragen periode 2022-2026.docx 
Lijst potentiele nieuwe omroepen.docx  
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Hallo 

Voor jullie informatie bijgaand de bijgewerkte checklist, met daarin de nieuwe data voor 
de indiening van aanvragen etc. 
Volgens onze inventarisatie zijn er inmiddels 14 nieuwe initiatieven, die allemaal, 
behalve ON van hr. Karskens, contact met ons hebben opgenomen met het verzoek om 
informatie. Lijst bijgevoegd. 

Hartelijke groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Vraag over ledentelling 
Datum: 	 maandag 25 januari 2021 15:06:02 
Bijlagen: 	 image001.gif 

image002.gif 

Van: 	 ©CVDM.NL] 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 16:56 
Aan: 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Thanks! 

Groetjes, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 15:58 
Aan: 
CC: 	 (OCW) 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Uiteraard, ik heb de uitnodiging via Webex aan 	 en 	 doorgestuurd. 

Groet,1111 

Van: 	 C@CVDM.NL] 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 15:51 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Wil je 	 en 	 ook aan de call koppelen? 
en 	maken, net als ik, deel uit van het projectteam. 

Dank je! 

Groeten, 

Commissariaat voor de Media 
	 18 

Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 

NIMIN= 
Pcvdm.nl, www.cvdm.n1  

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 

Van: 	 Pminocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 16:52 

17 



Aan: 	 PCVDM.NL> 
CC: 	 Pmmocw.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Hoi 

Ik heb lets ingepland voor volgende week vrijdag, dan is= ook in de gelegenheid om aan te sluiten. Als 
het goed is heb je een Webex-uitnodiging ontvangen. Zo niet, laat het mij dan even weten 

Groeten, 

Van: 	 ((IC-VDRNQ 
Verzo en: vn ag mei : 111  
Aan: 
CC: 
On erwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Fijn om volgende week even te bellen. lk zie wel dat maandag en dinsdag al vrij vol is en woensdag is mijn vrije dag. 
Dinsdag kan ik bijv. rond negen uur of om 16:30 uur. 
Vrijdag ben ik nog de hele dag beschikbaar. 

Groeten, 

Margreet 

Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 

M 
Pcvdrn.nl, www.cvdm.nl   

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 

Van: 	 Pminocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:45 
Aan: 	 PCVDM.NL> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Hoi 

Hier gaat alles goed. Hoe is het met jou? 

Goed om te horen dat jullie al bezig zijn met het proces rondom de ledentelling, het lijkt me inderdaad handig 
om hier een videocall over op te zetten. Zal ik volgende week lets inplannen? 

Groeten,1111 

Van: 	 (ThCVD11.  
Verz en: vn ag mei 	: 
Aan: 



CC: 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Hoi., 

Hoe gaat het met je? Gaat alles goed? 
We hebben elkaar al even niet meer gesproken. 

lk mail je over de ledentelling, zijn er toevallig nog updates, bijv. over het wetsvoorstel, die voor ons van belang kunnen 
zijn met het oog op de ledentelling? 
Voor ons gaat het project ledentelling bijna van start, als het goed is start de Projectleider ledentelling per 2 juni a.s. en is 
er begin julli een bijeenkomst voor alle landelijke omroepen over de planning en de te nemen stappen. lk hoor graag als 
er zaken zijn waarmee wij rekening kunnen houden. 
We merken dat het onderwerp ledentelling leeft bij de omroepen en de vragen, ook over het proces en de planning, 
toenemen. 

We kunnen binnenkort ook even videobellen als dat handig(er) is, ook leuk om elkaar dan weer even te zien. 

Dank alvast! 

Met vriendelijke groet, 

Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 

Pcvdm.nl, www.cvdm.n1  
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 

Van: 	 @minocw.nl>  
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 13:33 
Aan: 	 @CVDM.NL> 
CC: 	 @minocw.nl>  
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Hoi 

Dank voor de terugkoppeling. Wij zullen jullie op de hoogte houden als er vorderingen zijn met betrekking tot 
het wetsvoorstel. 

Groeten, 
1.1 

Van: 	 CCVDM.NL] 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 13:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Hier gaat alles goed! Hoe gaat het met jou? 
lk ben inderdaad thuis aan het werk en dat gaat tot nu toe prima. 

Afgelopen dinsdag hadden 	 en ik een videocall met de omroepen over de aankomende 
ledentelling. 
Bij deze een korte terugkoppeling. 



De videocall was op verzoek van de omroepen. De omroepen hadden een aantal vragen, waaronder praktische vragen 
en vragen over de planning. 
Het was een goed gesprek. 
De omroepen vroegen nog of het zeker was dat de ledentelling doorging en gaven daarbij aan dat zij hadden begrepen 
dat de concessieperiode mogelijk wordt doorgeschoven. 
In reactie daarop heb ik aangegeven dat wij er (vooralsnog) vanuit gaan dat de aankomende ledentelling met peildatum 
31-12-2020 doorgaat en dat wij dit ook bij jullie hebben nagevraagd en dit bevestigd is. 
lk houd jullie op de hoogte van een en ander en ik hoor graag hoe het verloopt met het wetsvoorstel. 

Met vriendelijke groet, 

Commissariaat voor de Media 

Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 

M 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 

Van: 	 Pminocw.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 13:40 
Aan: 	 (dCVDM.NL> 
CC: 	 Pminocw.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag over ledentelling 

Hoi 

Hoe is het met je? Ook vanuit huis aan het werk? 
Zie hieronder het antwoord op je vragen. 

Over de ledentelling heb ik de volgende vragen; 

• Wie bij OCW is onze contactpersoon over dit project? 

Voor vragen over de ledentelling kunnen jullie bij mij terecht, of bij 
Cminocw.n1) 

• Is er bij jullie meer bekend over de wetswijziging die het aantal vereiste leden verlaagt naar 50.000? Uit 
de openbare informatie hebben wij gehaald dat het wetsvoorstel nog niet is aangenomen en nog niet 
behandeld is en nu bij de Eerste Kamer ligt. Hebben jullie meer zicht op de doorlooptijd? Is het 
bijvoorbeeld al zeker dat de ledentelling doorgaat, of is er een mogelijkheid dat gezien alle 
omstandigheden nu dat het (nog) een jaar wordt opgeschoven? 

Het wetsvoorstel ligt nog niet in de Eerste Kamer, maar bij de Raad van State. Hierna zal het worden 
behandeld in de Tweede en vervolgens de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel loopt vooralsnog volgens 
planning, dat zou betekenen dat het wetsvoorstel voor het einde van dit jaar door beide Kamers is 
aangenomen. De Tweede Kamer behandelt op dit moment nog wetsvoorstellen, dus we hopen dat ook in 
deze tijden de planning gehaald kan worden maar we weten natuurlijk niet hoe deze situatie zich 
ontwikkeld. Zodra we meer informatie hebben, zullen we jullie op de hoogte houden, maar voorlopig 
gaan we er vanuit dat we de planning gaan halen en de ledentelling dus ook door zal gaan. 

• Vorig jaar ontvingen wij via 	bijgevoegde planning van jullie. Is dit nog steeds de planning die 
jullie als uitgangspunt nemen? Waarbij natuurlijk geldt dat alles een jaar wordt opgeschoven. 

De planning is inderdaad nog steeds de planning die wij hanteren, waarbij alle data met een jaar naar 



achter zijn geschoven. 

Als er nog meer vragen zijn, laat het me vooral weten! 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 13:05 
Aan 	 ©cvdm.n1' 
Onderwerp: FW: Vraag over ledentelling 

Ho 

Dat is inderdaad lang geleden! Met mij is alles (zeker naar omstandigheden!) goed! Met jou hopelijk ook! 

Jouw oud-collega en mijn naamgenootill (0) kan als het is jouw vragen beantwoorden, dus ik link jullie bij 
dezen even aan elkaar. 

Met hartelijke groet, 

Van: 	 CCVDM.NL1 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 12:14 
Aan: 
Onderwerp: Vraag over ledentelling 

BesteM, 

Hoe gaat het met je? 
We hebben elkaar al een tijdje niet meer gesproken en ik begrijp van mijn collega 	 dat zij eerder 
contact met jou heeft gehad over de aankomende ledentelling. 
Ben ik bij jou aan het goede adres met vragen hierover? 

Bij het Commissariaat zijn we begonnen met het opstarten van het project ledentelling. 
De omroepen hebben aangegeven een aantal vragen to hebben en we willen ze goed mogelijk verder helpen. 

Over de ledentelling heb ik de volgende vragen; 
• Wie bij OCW is onze contactpersoon over dit project? 
• Is er bij jullie meer bekend over de wetswijziging die het aantal vereiste leden verlaagt naar 50.000? Uit de 

openbare informatie hebben wij gehaald dat het wetsvoorstel nog niet is aangenomen en nog niet behandeld is 
en nu bij de Eerste Kamer ligt. Hebben jullie meer zicht op de doorlooptijd? Is het bijvoorbeeld al zeker dat de 
ledentelling doorgaat, of is er een mogelijkheid dat gezien alle omstandigheden nu dat het (nog) een jaar wordt 
opgeschoven? 

• Vorig jaar ontvingen wij via= bijgevoegde planning van jullie. Is dit nog steeds de planning die jullie als 
uitgangspunt nemen? Waarbij natuurlijk geldt dat alles een jaar wordt opgeschoven. 

Als ik niet bij jou aan het goede adres ben, dan hoor ik graag bij wie ik terecht kan. 
We kunnen ook altijd even bellen als je dat handiger vindt, op woensdagen ben ik beginsel niet aan het werk. 

Alvast heel erg bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 

Pcvdm.nl, www.cvdm.n1  
Aon dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 





18 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Verzoek gesprek 
Datum: 	maandag 25 januari 2021 15:06:38 

Van: 
Verzonden: woensda 23 september 2020 18:09 
Aan• 
Onderwerp: FW: Verzoek gesprek 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 september 2020 18:09 
Aan: 	 @ongehoordnederland.nr 
Onderwerp: RE: Verzoek gesprek 

Beste heer Karskens, 

In antwoord op uw vragen het volgende: Op 31 augustus is het wetsvoorstel ingediend 
bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden de maatregelen uit de 'visiebrief 
toekomst publiek bestel' uitgewerkt. De Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld 
over het wetsvoorstel die op dit moment beantwoord worden en zo snel mogelijk weer 
aan de Kamer zullen worden gestuurd. Het wetsvoorstel verandert niets aan de 
toetredingsprocedure voor nieuwe aspirant-omroepen. Ook de peildatum voor de 
ledentelling blijft staan op 31 december 2020. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 / 2515XP Den Haag 
Mob. 

Van: 	 @ongehoordnederland.nl[mailtc @ongehoordnederland.nl] 
Verzonden: woensdag 23 september 2020 10:10 
Aan: 
Onderwerp: RE: Verzoek gesprek 

Geachte 

Dank voor reactie. Hierbij enkele punten waarover wij van u graag lets vernemen: 
Wat is de stand van de nieuwe mediawet? En in hoeverre heeft die invloed op onze 
ledenwerving en de peildatum van 31 december? Staan er veranderingen in die wij nu al 
moeten weten bij een verzoek tot erkenning als onroep? 

Verder blijven wij graag op de hoogte van zaken die een soepele samenwerking tussen het 
ministerie van OC&W en omroep ON! bevorderen. 

Met een vriendelijk groet, 



Arnold Karskens 
Voorzitter omroep Ongehoord Nederland 

On 8 Sep 2020, 10:39 +0200, 	 , wrote: 

Geachte heer Karskens, 

Eerder heeft Ongehoord Nederland van het ministerie een checklist ontvangen met 
daarin informatie over de procedures en eisen die de Mediawet (en daarmee het 
ministerie) aan nieuwe aspirant-omroepen stelt. Uiteraard zijn wij altijd bereid meer 
uitleg te geven over de procedure. Kunt u aangeven over welke onderdelen Ongehoord 
Nederland vragen heeft? 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 / 2515XP Den Haag 
Mob. 

Van: 	 @ongehoordnederland.nl [mailto 
Verzonden: maandag 7 september 2020 11:44 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Verzoek gesprek 

Geachte 

@ongehoordnederland.nl] 

Omroep Ongehoord Nederland staat in de startblokken om in 2021 als aspirant-
zendgemachtigde toe te treden tot het publieke bestel. Voor een goede voorbereiding 
spreken we daarom graag met specialisten om weeffouten en frustraties achteraf te 
voorkomen. 
Ons verzoek aan u is om met iemand op het ministerie van OC&W te spreken die ons van 
informatie kan voorzien over de procedures en eisen die het ministerie stelt aan aspirant-
omroepen. 
Zou dat mogelijk zijn? Wij, en onze achterban, zijn daarmee bijzonder geholpen. 

Ik verneem het graag. 

Namens ON!, vriendelijke groeten, 

Voorzitter omroep Ongehoord Nederland 



Aan minister A. Slob 
Ministerie van OCW 

Amsterdam, 31 oktober 2020, 

Geachte minister Slob, 

Eind vorig jaar hebt u aangekondigd dat de nieuwe concessieperiode voor de publieke omroep 
niet in 2021, maar in 2022 in zal gaan. De peildatum voor mogelijk nieuwe omroepen is hierdoor 
verschoven naar 31 december 2020. Deze datum nadert nu. De omroepen Omroep X, Bersama, 
Groen, Islam Omroep, M24, Stamppot en Vereniging Moslim Media doen in verband met de 
corona-pandemie een dringend beroep op u om die peildatum opnieuw uit te stellen. 

Genoemde omroepen zijn net als ieder ander overvallen door de corona-pandemie. Veel meer 
dan gevestigde omroeporganisaties zijn wij echter afhankelijk van direct contact met onze 
achterban om leden te kunnen werven. Een centrale rol daarbij vervullen de vele festivals en 
bijeenkomsten die er in het voorjaar en de zomer zouden zijn geweest. Dit jaar was er echter 
geen Bevrijdingsfestival, geen Kwaku Summer festival, geen Koningsdag, geen Tong Tong Fair en 
Pasar Malams, geen Zwarte Cross, geen grote klimaat- en duurzaamheidfestivals en zijn veel 
grootschalige Suiker- en Offerfeesten zoals u weet afgelast. Ook de vrijdagmiddag gebeden zijn 
vaak niet doorgegaan. Dat heeft grootschalig direct contact met potentiele leden in 2020 vrijwel 
onmogelijk gemaakt. 

2020 is voor veel mensen het jaar van de corona-pandemie. Tegelijkertijd leven we nu in een 
tijd waarin identiteit, duurzaamheid en eigenheid van verschillende groepen in de samenleving 
herontdekt worden. Onze omroepen spelen in dat proces een belangrijke rol. 

Graag zouden wij op korte termijn met u van gedachten wisselen over dit voorstel tot uitstel van 
de peildatum en de achtergrond ervan. Vanzelfsprekend voegen wij ons graag naar uw agenda. 
We doen een dringend beroep op u om hier enige tijd voor vrij te maken en vernemen graag uw 
reactie op dit verzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Omroep X 
Omroep Bersama 
Omroep Groen 
Islam Omroep 
M24 
Omroep Stamppot 
Vereniging Moslim Media 
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Van: 	 Secretariaat Minister Slob  
Aan: 	 Dienstpostbus CEI 
Onderwerp: 	MBVOM DGCM MenC FW: verzoek aan minister Slob 
Datum: 	 dinsdag 3 november 2020 12:22:41 
Bijlagen: 	 brief omroepen aan minister Slob.docx 

Van: 
Verzon en: ins ag 3 november 2020 12:12 
Aan: Rijn, Afke van; Secretariaat Minister Slob 
Onderwerp: Fwd: verzoek aan minister Slob 

Mail bestemd voor Arie. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
Datum: 1 november 2020 om 15:32:00 CET 
Aan: 	 minocw.nl> 
Kopie: 	 omroepx.tv, 	@omroepx.tv 
Onderwerp: verzoek aan minister Slob 

Geachte 

Bijgaand ontvangt u een verzoek van 7 omroepen gericht aan minister Slob. 
Deze omroepen hopen op korte termijn met de minister een afspraak te 
kunnen maken tot een gesprek. Het onderwerp van gesprek betreft de 
peildatum voor toelating van nieuwe omroepen. 

Vriendelijk verzoek ik u om correspondentie over dit verzoek te richten aan de 
voorzitter van Omroe X, de heer Vincent Soekra via 	@omroepx.tv 
en de initiatiefnemer 

Met vriendelijke groet, 

a viseur Omroep X 
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Van: 
Aan: 	 Caomroepx.n1"  
Cc: 
Onderwerp: 	Scan uitgaande brief Omroep X inz. verzoek verschuiven peildatum ledentelling 
Datum: 	 woensdag 18 november 2020 7:07:11 
Bijiagen: 	 Scan 20201118 070157.pdf 

Beste 

Hierbij treft u aan een scan van de uitgaande brief — door minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media ondertekent — inzake uw brief van 31 oktober jl. over het verzoek tot het verschuiven van de peildatum 
ledentelling. 

In verband met de mindere aanwezigheid op het ministerie wordt de brief u niet per post toegestuurd. 

Mocht u nog vragen hebben over de brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelend 
beleidsmedewerker, 	 . In de cc opgenomen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geInformeerd to hebben. 

Met vriendelile roet, 

Directie Media & Creatieve Industrie I 	 I T 	 I E 	 Pminocw.nI 
Ministerie van OCW I Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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Media en Creatieve Industrie 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500133 Den Haag 
www. rijksoverheid.n1 

>Retouradres Postbus 16375 2500 133 Den Haag 

Omroep X 
T.a.v. Vincent Soekra 
Per e-mail: @omroepx.nl  

Contactpersoon 

On=e referentie 

Datum 
	1 8 NOV. 2020 	 Uw brief van 

Betreft 	Verzoek verschuiven peildatum ledentelling 
	 31 oktober 2020 

Uw referentie 

Geachte heer Soekra, 

Op 31 oktober 2020 ontving ik van u, namens 7 potentiele aspirant-omroepen, 
het verzoek om de peildatum voor de ledentelling, die is vastgesteld op 31 
december 2020, te verschuiven. 

Hoewel ik mij kan voorstellen dat de corona-maatregelen het niet gemakkelijk 
maken om leden te werven, laat ik u hierbij weten dat ik de peildatum voor de 
ledentelling niet zal verschuiven. 

In verband met de verlenging van concessie- en erkenningperiode met een jaar, 
heb ik er vorig jaar voor gekozen ook de peildatum voor de ledentelling met een 
jaar te verschuiven naar 31 december 2020. Het Commissariaat voor de Media is 
al geruime tijd bezig met het voorbereiden van de ledentelling. Het 
Commissariaat heeft de bestaande en potentiele aspirant-omroepen hierover 
geinformeerd. Al deze partijen gaan uit van 31 december 2020 als peildatum. 

Ik vind het onwenselijk om deze datum zo kort van tevoren te verschuiven. 
Daarnaast is er ook weinig ruimte voor een verschuiving. De deadline voor de 
beslissing op de erkenningsaanvragen is op 1 augustus 2021. Ruim voor die tijd is 
duidelijkheid nodig over het aantal leden. 

Ik hoo • u 	,a  Id oend e te hebben geInformeerd. 

Pagina 1 van 1 

sis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
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Aan minister A. Slob 
Ministerie van OCW 

Amsterdam, 28 november 2020, 

Geachte minister Slob, 

Hartelijk dank voor uw reactie op onze brief van 31 oktober waarin wij verzoeken om een 
gesprek met u over de peildatum voor de ledentelling van aspirant-omroepen. Graag gaan 
wij in op de door u aangevoerde motivatie om de peildatum niet te verschuiven. 

In uw antwoord verwijst u naar de voorbereiding van de ledentelling die het Commissariaat 
voor de Media reeds is begonnen en de afspraken met de gegadigden. Uit onze contacten 
met het Commissariaat voor de Media is bij ons de indruk ontstaan dat uitstel van de 
peildatum met drie maanden voor specifiek de 13 nieuwe aspirant omroepen, voor het 
Commissariaat geen onoverkomelijke problemen oplevert. Daarbij moet dan wel door deze 
omroepen worden voldaan aan alle overig gestelde eisen en voorwaarden zoals het indienen 
van een beleidsplan en een intentieverklaring van een bestaande omroep, binnen de reeds 
geldende termijn. 

De deadline voor de beslissing op de erkenningsaanvragen van 1 augustus 2021 kan dan 
gewoon worden gehaald. Om die reden verzoeken wij u om uw afwijzing van ons voorstel te 
heroverwegen. 

Wij benadrukken dat de omroepen die wij vertegenwoordigen een wezenlijke bijdrage 
kunnen leveren aan de door de wetgever gewenste pluriformiteit van het publieke 
omroepbestel. Met het verschuiven van de peildatum zoals door ons voorgesteld, vergroot u 
de kans aanzienlijk deze pluriformiteit optimaal te bereiken. Ook wijzen wij u er graag op dat 
deze brief ondertekend is door 11 van de 13 nieuwe aspiranten. 

Wij herhalen ons aanbod om op korte termijn met u van gedachten wisselen over dit 
voorstel tot uitstel van de peildatum en de achtergrond ervan. Vanzelfsprekend voegen wij 
ons graag naar uw agenda. We doen een dringend beroep op u om hier enige tijd voor vrij te 
maken en vernemen graag uw reactie op dit verzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Omroep X 	 U Icon 
Omroep Bersama 	 Omroep PAC 
Omroep Groen 	 Code Rood.TV 
Islam Omroep 	 Omroep EVNS 
M24 	 Vereniging Moslim Media 
Omroep Stamppot 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

(aomroepx.tv; 
Reactie op afwijzing en hernieuwd verzoek aan minister A. Slob 
zondag 29 november 2020 19:33:00 
reactie omroepen aan minister Slob - GK versie.pdf 
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Geachte 

N.a.v. het door ons telefonisch gevoerd gesprek op vrijdagmiddag 27 november, stuur ik u 
hierbij ons formeel verzoek tot heroverweging van uw antwoord op ons eerder verzonden 
verzoek. 

Wij hopen van harte dat u nog steeds onze noodkreet hoort en de redelijkheid van ons 
verzoek blijft inzien, 

vriendelijke groet, 

medenamens alle in de brief genoemde 11 omroepen 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: planning erkenningsproces 
donderdag 3 december 2020 15:03:32 
image001.gif 
image002.gif 
alles over de omroeoerkenningen (met tijdpad) docx 

Ha■, 

Dank voor de info, we hebben het verwerkt in de informatie dat we online willen gaan plaatsen, zie bijlage. Hoor graag 
eventuele input vanuit jullie kant. 
Lukt het om die begin volgende week naar ons te mailen? 

Alvast dank en groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 17:23 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: planning erkenningsproces 

H 

Zie hieronder de planning die we vorige week ook met de minister besproken hebben. Zouden jullie de informatie over het proces, die jullie 
op de website willen plaatsen met ons willen afstemmen van tevoren? Dan zorgen we ervoor dat de communicatie zo duidelijk mogelijk is! 

GroetenM 

Van: 	 (Wcvdm.nl] 
Verzonden: maandag 30 november 2020 9:53 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: planning erkenningsproces 

Bestelll, 
Afgelopen woensdag bespraken we de planning van het erkenningsproces. Zou je ons die planning nog even willen 
mailen? Wij krijgen hier namelijk vragen over en willen daarom informatie over het proces op onze website publiceren. 
Die moet dan natuurlijk wel zo volledig mogelijk zijn, vooral met betrekking tot de samenwerkingsomroepen. 
Dank en groet, 

31 december 
2020 

Peildatum ledentelling 

1 februari 
2021 

Deadline indiening aanvragen 

Februari 2021 

Februari 2021 
— april 2021  
Mei 2021 

Check op alle aanvragen (dossiers compleet) 
Adviesaanvraag incl. aandachtspunten versturen 
Adviseurs adviseren over de aanvragen 

Schrijven erkenningsbesluiten o.b.v. adviezen 
Afronden en publiceren erkenningsbesluiten. Deze tijd is nodig voor 
het geval een huidig aspirant-omroep geen partner kan vinden. Dan 
wijst de minister een partner aan en krijgen de omroepen volgens 
de Mediarichtlijn een maand de tijd om een nieuwe gezamenlijke 
aanvraag in te dienen. Op die nieuwe aanvraag moet ook voor 1 
augustus worden besloten. 

Juni - Juli 2021 

9 juli — 31 
augustus  
1 augustus 
2021 

Afwikkeling eventuele bezwaar- en rechtszaken. Als wordt besloten 
een van de huidige (aspirant)omroepen geen nieuwe erkenning te 
verlenen moet de eindafrekening (beschreven in artikel 2.138a van 
de Mediawet) juridisch worden afgehandeld. 

Augustus 2021 
en verder 

Zomerreces 

Uiterlijke beslistermijn 



• 
Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 
T 

Pcvdm.n1 www.cvdm.n1  
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 



31 december 
2020 

Peildatum ledentelling 

voor 1 februari 
2021 

Indienen erkenningsaanvragen 

februari 2021 — 
april 2021 

Adviseurs (Commissariaat voor de Media, Raad voor Cultuur en de 
NPO) adviseren in deze periode over de aanvragen 

ministerie van OCW schrijft de erkenningsbesluiten o.b.v. de 
adviezen 

mei 2021 

OCW publiceert erkenningsbesluiten. 

Indien een huidig aspirant-omroep geen partner kan vinden, wijst 
de minister een partner aan. De betreffende omroepen dienen 
vervolgens een herziene gezamenlijke aanvraag in. De adviseurs 
brengen daarna advies uit over de herziene aanvraag. Op die 
nieuwe aanvraag moet ook voor 1 augustus worden besloten. 

juni - juli 2021 

1 augustus 
2021 

Uiterlijke beslistermijn op de erkenningsaanvragen 

augustus 2021 
en verder 

Afwikkeling eventuele bezwaar- en rechtszaken. 

1 januari 2022 Aanvang nieuwe concessieperiode (2022-2026) 

Alles over de omroeperkenningen (en meer) van de Iandelijke 
publieke omroep 

In de media is veel to doen over nieuwe omroepen die willen toetreden tot het Iandelijke publieke 
omroepbestel. Hoe dat precies werkt en wat de rol van het Commissariaat daarbij is, leggen we je 
graag uit. 

Tijdpad erkenningsaanvragen Iandelijke publieke omroep (2022-2026) 

Publieke omroep 
In Nederland hebben we een publiek omroepbestel, ook wel bekend als de publieke omroep. We 
kennen zowel Iandelijke, regionale als lokale publieke omroepen. Samen voeren zij de publieke 
mediaopdracht uit die in de Mediawet staat, waarover hierna meer. Deze bijdrage gaat over de 
Iandelijke publieke omroepen. Zij moeten iedere vijf jaar een (nieuwe) erkenning aanvragen. Dat is 
ook het moment waarop nieuwe aspirant omroepen kunnen toetreden. 

Omroepen en NPO  
De programmering van de Iandelijke publiek omroep wordt verzorgd door individuele omroepen, 
zoals AVROTROS, BNNVARA en WNL. De omroepen en de stichting Nederlandse Publieke (NPO) 
voeren daarmee samen de publieke mediaopdracht uit, samen vormen ze de Iandelijke publieke 
omroep. De NPO zorgt voor de sturing en coordinatie van de Iandelijke publieke omroep. 
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Financiering 
De publieke omroepen worden gefinancierd door de overheid, dus met publiek geld. Omdat de 
publieke omroepen geld van de overheid krijgen om programma's te maken worden zij 
onderworpen aan strikte regels die zijn neergelegd in de Mediawet. Zo moet de publieke omroep 
onafhankelijk zijn van commerciele en politieke beInvloeding. Ook mogen zij hun budget alleen 
besteden voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht. Hierover moeten zij jaarlijks 
verantwoording afleggen. 

Publieke mediaopdracht 
De publieke mediaopdracht is geformuleerd in de Mediawet (artikel 2.1.) en bestaat uit vier 
belangrijke kernvoorwaarden. 

Allereerst moet het media-aanbod van de publieke omroep voor iedereen zonder onredelijke 
beperkingen toegankelijk (1) zijn. Dit geldt ook voor mensen met een visuele of andere beperking. 

Daarnaast moet het media-aanbod pluriform (2) zijn. Dit betekent dat de programma's binnen de 
publieke omroep niet vanuit een perspectief worden gemaakt. Door verschillende omroepen te 
hebben binnen het publieke bestel, die allemaal een eigen stroming binnen de Nederlandse 
samenleving vertegenwoordigen, worden programma's vanuit verschillende perspectieven gemaakt. 

Ook moet het media-aanbod onafhankelijk (3) tot stand komen. Dit betekent onafhankelijk van 
commerciele invloeden: omroepen mogen zich niet voor het karretje van commerciele partijen laten 
spannen. En onafhankelijke van politieke beInvloeding: de overheid financiert de publieke omroep 
wel, maar mag zich niet met de inhoud bemoeien. Doet zij dat wel, dan is sprake van censuur en dat 
is bij de Grondwet verboden. In een democratische samenleving moet de media zich in alle vrijheid 
kritisch kunnen uitlaten, ook over de overheid. De media, en specifiek de pers, is als het ware een 
waakhond voor de overheid. 

Tot slot moet het media-aanbod van hoge kwaliteit (4) zijn. Het publiek moet erop kunnen 
vertrouwen dat de informatie die door de publieke omroep wordt verstrekt betrouwbaar is. De 
nieuws- en actualiteitenprogramma's moeten daarom voldoen aan hoge journalistieke en 
professionele kwaliteitsstandaarden, zodat je ervan uit kan gaan dat de informatie gebaseerd is op 
goede en betrouwbare bronnen en dat de feiten en achtergronden goed zijn onderzocht. 

Maatschappelijke stroming 
De publieke omroep heeft de wettelijke taak om in haar programmering een evenwichtige 
representatie te bieden van alle bevolkingsgroepen. Elke omroep representeert daarom een 
zogenoemde ̀ stroming' uit de Nederlandse samenleving. Vroeger ontstonden deze stromingen 
voornamelijk uit de verschillende religieuze en maatschappelijke takken binnen onze samenleving 
(ook wel bekend als: de verzuiling). Tegenwoordig is dat niet meer zo duidelijk. 

Elke vijf jaar mogen nieuwe kandidaten, aspirant-omroepen zich aanmelden om toe te treden tot 
het publieke bestel. Deze vijfjarige periode is concessieperiode. Aspirant-omroepen krijgen in eerste 
instantie altijd een voorlopige erkenning. Na die vijf jaar kunnen zij in een nieuwe concessieperiode 
een reguliere erkenning krijgen. Daarnaast moeten ook de omroepen binnen het bestel iedere vijf 
jaar een nieuwe erkenning aanvragen. 



Voorafgaand aan de nieuwe concessieperiode dient de NPO een concessiebeleidsplan in bij de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Daarin wordt beschreven hoe de 
publieke mediaopdracht de komende vijf jaar wordt uitgevoerd. De Raad voor Cultuur en het 
Commissariaat voor de Media adviseren de minister over het concessiebeleidsplan. Alle 
(aspirant)omroepen moeten een bijdrage leveren aan het concessiebeleidsplan. 

In de Mediawet is bepaald dat een omroep zijn doelstelling, missie en identiteit vastlegt in de 
statuten. Die missie en identiteit moet vervolgens herkenbaar terugkomen in het programma-
aanbod van de omroep. Dat Iaatste moet bij een erkenningsaanvraag onderbouwd worden in een 
beleidsplan. 

Voor een aspirant-omroep geldt dat deze een nieuwe maatschappelijke, culturele, godsdienstige of 
geestelijke stroming moet vertegenwoordigen die nog niet in het omroepbestel aanwezig is. Het 
programma-aanbod van een aspirant-omroep moet aanvullend zijn op dat wat al te zien is door de 
keuze van andere genres, inhoud en doelgroepen dan die van omroepen uit het bestel. De aspirant-
omroep moet inhoudelijk iets toevoegen. Aileen onderscheidend zijn door toon, tempo of 
vormgeving is onvoldoende. Doel hiervan is een publieke omroep die past bij de tijdsgeest. 

Een nieuwe concessieperiode (2022-2026): nieuwe ronde, nieuwe kansen 
In 2022 vangt een nieuwe concessieperiode aan. Alle omroepen, zowel de huidige als nieuwe, 
moeten voor die tijd dus een erkenning aanvragen bij de minister van OCW om tot het publieke 
bestel toegelaten te worden. Voor de komende concessieperiode moeten de aanvragen voor de 
erkenning voor 1 februari 2021 zijn ingediend. Hoe het proces er vervolgens uitziet, lees je 
hieronder. 

Nadat een omroep een erkenning heeft aangevraagd, brengen de NPO, de Raad voor Cultuur en het 
Commissariaat voor de Media daarover ieder een eigen advies uit aan de minister. Vervolgens beslist 
de minister welke omroep een erkenning krijgt. In de wet is bepaald dat de minister maximaal zes 
erkenningen kan verstrekken. Voor aspirant-omroepen geldt geen maximum. Omdat maximaal zes 
erkenningen worden verstrekt, moeten aspirant-omroepen die worden toegelaten altijd met een 
omroep uit het bestel samenwerken of met de NTR. 

Hieronder leggen we de volledige procedure uit. 

FASE 1. De ledentelling 
In de Mediawet is opgenomen dat omroepen een bepaald aantal betalende leden moeten hebben. 
Het idee achter deze ledeneis is dat daarmee wordt aangetoond dat de omroep binding heeft met de 
maatschappij. Omdat mensen tegenwoordig niet meer zo snel ergens lid van worden en veel 
omroepen te kampen hebben met teruglopende Iedenaantallen, heeft de minister van OCW 
aangekondigd dat de Mediawet wordt gewijzigd. Omroepen binnen het bestel moeten ten minste 
100.000 betalende leden hebben op 31 december 2020, voor aspirant omroepen geldt 50.000 leden. 
Dit betekent niet dat een nieuwe gegadigde sowieso mag toetreden tot het bestel als de ledeneis is 
behaald. De ledeneis is een minimumvereiste dat de wet stelt om uberhaupt een geldige 
erkenningsaanvraag te kunnen indienen. Het is de eerste hoepel waardoor gesprongen moet 
worden. 

Belangrijke datum: de wettelijke peildatum voor de ledentelling is 31 december 2020. Dit 
betekent dat de omroepen op die datum het minimum vereiste aantal betalende leden moeten 



hebben, die op dat moment 16 jaar of ouder zijn, in Nederland wonen en minimaal € 5,72 aan 
contributie hebben betaald. Vanaf half januari 2021 telt het Commissariaat de leden en controleert 
steekproefsgewijs of aan de voorwaarden is voldaan. Begin maart 2021 deelt het Commissariaat aan 
de omroepen mee of ze de drempel hebben behaald. 

FASE 2. De aanvraag 
(Aspirant)omroepen die aan de minimum ledeneis voldoen, dienen vervolgens een aanvraag voor 
een erkenning in bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat stuurt de aanvragen door 
naar de NPO en de Raad voor Cultuur die hierover net als het Commissariaat een advies uitbrengen 
aan het ministerie van OCW. 

Een volledige aanvraag (1 origineel en 4 kopieen) bevat de volgende stukken: 
- Het beleidsplan (zoals bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet). Dit bevat het voorgenomen 

beleid voor het media-aanbod en de plannen en afspraken over samenwerking met andere 
aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR. 

- De statuten van de aanvrager. Als de aanvrager een samenwerkingsomroep is, gaat het om 
de statuten van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de samenwerkingsomroep. 

- De notariele akten van oprichting van de omroepverenging of samenwerkingsomroep. 
- Ondertekende samenwerkingsovereenkomsten en intentieverkiaringen tussen 

omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de 
samenwerkingsomroep. 

- Ondertekende intentieverkiaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere 
aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO en de NTR. 

- Een beschrijving - inclusief een organogram - van de bestuurlijke organisatie (zoals bedoeld 
in artikel 2.142a, eerste lid, van de Mediawet) van de aanvrager en als deze een 
samenwerkingsomroep is, ook van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de 
samenwerkingsomroep. 

- Een beschrijving van de bedrijfsprocessen en financiele en administratieve organisatie van 
de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, ook van de omroepverenigingen die 
deel uitmaken van de samenwerkingsomroep. 

- Een overzicht van de financien van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, 
ook van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de samenwerkingsomroep. Dit houdt 
voor de omroepen uit het bestel in elk geval in: de jaarrekening over het tweede 
kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de indiening van de aanvraag van die 
omroeporganisatie of van de omroepverenigingen waaruit die organisatie gevormd is. 
Voor aanvragers van een voorlopige erkenning (aspiranten):  ondertekende 
overeenkomsten/intentieverklaringen waaruit blijkt dat er een opdracht aan een andere 
aanvrager van een erkenning (een bestaande samenwerkingsomroep of zelfstandige 
omroepvereniging) of de NTR is voor het verzorgen van het media-aanbod. 

- Voor aanvragers van een erkenning die voor de periode 2016-2021 een voorlopige  
erkenning hebben:  overeenkomsten/intentieverklaringen waaruit blijkt dat zij zich gaan 
aansluiten bij een andere aanvrager van een erkenning (een samenwerkingsomroep of 
bestaande zelfstandige omroepvereniging). 

-› Belangrijke datum: voor 1 februari 2021 moet de erkenningsaanvraag worden ingediend. 



Omroepverenigingen die willen samenwerken moeten eerst ieder een eigen erkenningsaanvraag 
indienen waarbij zij een intentieverklaring/overeenkomst meesturen zoals bovenstaand omschreven. 
Nadat beide aanvragers een erkenning hebben gekregen, dienen zij gezamenlijk een herziene 
aanvraag in voor een erkenning als samenwerkingsomroep. Over die aanvraag wordt opnieuw advies 
uitgebracht aan het ministerie. 

FASE 3. Advisering en besluitvorming 
De NPO, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media geven ieder voor 1 mei 2021 een 
eigen advies aan de minister van OCW over de ingediende erkenningsaanvragen. Vervolgens zal de 
minister op basis van de verschillende adviezen beslissen welke omroepen een (voorlopige) 
erkenning krijgen. 

4 Belangrijke datum: voor 1 augustus 2021 moet de minister hierover beslissen. Als de minister 
besluit geen erkenning aan een omroep to verlenen, kan daartegen bezwaar worden gemaakt en 
vervolgens beroep worden ingesteld. 

FASE 4. Herziene aanvragen voor beoogde samenwerkingen tussen omroepen  
Binnen een maand nadat de minister heeft besloten welke (aspirant)omroepen een erkenning 
krijgen, moeten de samenwerkingsomroepen een gezamenlijke herziene aanvraag indienen voor een 
erkenning als samenwerkingsomroep. De voor samenwerkingsomroepen geldende stukken die bij 
fase 2 worden genoemd moeten op dit moment worden verstrekt. De Raad voor Cultuur, de NPO en 
het Commissariaat voor de Media brengen over deze herziene aanvraag opnieuw een advies aan de 
minister uit. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor de huidige aspirant-omroepen. 

4 Belangrijke datum: in juni dienen omroepen die een samenwerkingsomroep willen vormen en 
beiden een eigen erkenning hebben verkregen een herziene gezamenlijke aanvraag in voor 
erkenning als samenwerkingsomroep. De exacte indieningsdatum is afhankelijk van de datum van 
het besluit op de individuele erkenning. 

FASE 5. Nieuwe publieke bestel 

De minister beslist voor 1 augustus 2021 welke omroepen een volledige en een voorlopige erkenning 
krijgen. Dan weten we hoe het publieke bestel er vanaf 2022 voor de volgende vijf jaar uit gaat zien. 

4 Belangrijke data: einde huidige concessieperiode: 31 december 2021, begin nieuwe 
concessieperiode: 1 januari 2022. 



Van: 
Aan: 	111111@ommepx.tv"  
Cc: 
Onderwerp: 	scan uitgaande brief hernieuwd verzoek verschuiven peildatum 
Datum: 	woensdag 9 december 2020 15:58:34 
Bijiagen: 	scan uitgaande brief hernieuwd verzoek verschuiven peidatum.pdf 

Beste 

Hierbij een scan van de uitgaande brief over uw hernieuwd verzoek verschuiven peildatum. 
De brief wordt vanwege afwezigheid van het secretariaat u niet per post toegestuurd. 

Mocht u 	vragen hebben nav de brief dan kunt u hierover contact opnemen met de beleidsmedewerker, 
. Zij is opgenomen in de cc van deze mail. 

Net vnenaen Ke roEt, 

Directie Media & Creatieve Industrie j 	 T 	 Ominocw.n1 

Ministerie van OCW  Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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>Retouradres Postbus 16375 2500 13J Den Haag 

Omroep X 

Per mail. 	@omroepx.tv  

Media en Creatieve Industrie 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 8] Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

- Datum 	9 DEC. 2020 
Betreft 	Hernieuwd verzoek verschuiven peildatum 

Onze referentie 

Uw brief van 
28 november 2020 

Uw referentie 

Geachte 

Op 28 november ontving ik van u, mede namens 11 potentieel aspirant- 
omroepen, een brief waarin u mij verzoekt mijn eerdere reactie om de peildatum 
niet te verschuiven te heroverwegen. 

Ook na heroverweging blijf ik bij mijn eerdere besluit om de peildatum voor de 
ledentelling, die is vastgesteld op 31 december 2020, niet te verschuiven. 

Ik vind het onwenselijk de peildatum zo kort van tevoren te verschuiven. Ook een 
situatie waarin de peildatum voor een deel van de (aspirant)omroepen op 31 
december Iigt en voor een deel op 31 maart, zoals u in uw brief voorstelt, acht ik 
onwenselijk. Ik hecht eraan dat alle (aspirant)omroepen op dezelfde wijze, en dus 
op hetzelfde moment, worden beoordeeld. 

1k hoop u zo voldoende te hebben ge'informeerd. 

Melt wr_tsa 	 ri et,  

sis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

Pagina 1 van 1 



De link tussen Azle en Nederland 
omroeppac.nl/word-lid 

Aa n: 
Vaste commissie voor Onderwiis, Cultuur en Wetenschappen Tweede Kamer 
Griffier Tweede Kamer, 
Via mail: cie.ocw@tweedekamer.n  

Onderwerpen: 
uitstel voor aspirant-omroepen 
huidige omroepen voldoen niet aan wet 

Amsterdam, 15 december 2020 

Geachte Commissieleden, geachte Griffier, 

Bijna 8001)  rniljoen euro publiek geld gaat naar de publieke omroep. Per huishouden2)  is 
dat 100 euro per jaar, ofwel 8,33 euro per maand. Het mediabeleid van de overheid 
stelt daarin dat de publieke omroep voor iedereen is. De letterlijke missie van de NPO 
luidt: "De Nederlandse Publieke Omroep is van iedereen en voor iedereen. We maken 
programma's op radio, televisie en internet. Die programma's verbinden je met de 
wereld om je heen".3)  Het Nederlandse mediabeleid is gebaseerd op vier kernwaarden, 
namelijk onafhankelijk, pluriform, hoogwaardig en toegankelijk.4)  Het ministerie van 
OCW is voor dit beleid verantwoordelijk. 

Een mooi streven. Toch gaat er in de naleving en de uitvoering van dit beleid iets 
grondig mis. Ondanks het feit dat de NPO al meer dan 30 jaar bezig is 'diverser en 
inclusiever' te worden en veel mooie woorden daaraan besteedt, lukt het de NPO niet 
om te veranderen en een pluriform aanbod te brengen. 5)  

Maar liefst 13 van de aangemelde 19 aspirant-omroepen6)  dingen dit jaar mee naar een 
plekje in het omroepbestel. leder van hen moet in deze tijd van coronaperikelen 50.000 
leden werven om aan een van de gestelde voorwaarden vanuit de mediawet te voldoen 
en om wellicht 0,6 procent van het mediabudget en slechts 2 uur zendtijd per week op 
de buis, en 8 uur radio verkrijgen.7  

Ondertussen verdedigen de bestaande omroepen met man-en-macht hun bestaande 
positie. Voor hen is met een minimum van 150.000 leden zeven keer zo veel budget (en 
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ook zendtijd) beschikbaar. De samengevoegde omroepen verkrijgen zelfs minimaal het 
dubbele. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat elke bestaande 
omroep in zijn/ haar missie wel een inclusieve samenleving nastreeft, maar de vele 
diverse geluiden en stromingen van de huidige aspirant-omroepen doorgaans 
vergeten.7)  

In tegenstelling tot wat de media het publiek doen geloven, leiden meer diverse 
omroepen niet tot polarisatie of verzuiling. 

Graag willen we u het volgende voorstellen: 
1) Gelijke, eerlijke kansen vragen om uitstel van de tellingsdatum naar 31 maart 

2020 voor aspirant-omroepen 
2) Publieke omroepbestel laten voldoen aan de missie en de kernwaarden van de 

NPO zeif 

1) Gelijke, eerlijke kansen vragen om uitstel van de tellingsdatum naar 31 maart 
2020 voor aspirant-omroepen 

Graag vragen we namens alle aspirant-omroepen een verschuiving van de 
tellingsdatum aan naar 31 maart 2020 om zo een eerlijke kans te hebben om het 
benodigde aantal leden te kunnen werven. Om de volgende redenen: 

• Door alle coronamaatregelen en de harde lockdown zijn de 
wervingsmogelijkheden voor aspirant-omroepen enorm beperkt, namelijk tot 
louter onlinecampagnes. 

• Bereik van een onlinecampagne voering is beperkt en niet gelijkwaardig voor alle 
aspirant-omroepen. Zo hebben de huidige media en omroepen voornamelijk 
aandacht en oog voor de in hun ogen 'meest polariserende' twee aspiranten: 
Omroep Zwart en Omroep Ongehoord Nederland. Daardoor hebben deze veel 
media-aandacht gekregen, en de andere veertien nieuwe aspirant-omroepen 
niet. 

• Het Commissariaat van de Media die de telling doet, geeft aan dat de 
verschuiving van de officiele telling geen problemen oplevert in het proces om 
planning en tijdslijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
te volgen, zolang de beleidsplannen van de aspirant-omroepen wel op tijd 
worden ingeleverd.10)  

• Aspirant-omroepen dienen 50.000 betalende leden te werven, tegen de slechts 
150.000 leden bij een al erkende omroep, terwijl daarmee de positie van 
bestande omroepen in stand wordt gehouden en de mogelijkheid tot toetreding 
van nieuwe beperkt. 

• 50.000 betalende leden is een groot aantal. Een politieke partij heeft slechts 2 
leden nodig, en heeft zelfs de grootste partij 'slechts' de 43.000 leden. 

2) Publieke omroepbestel laten voldoen aan de missie en de kernwaarden van de 
NPO zeif 

Graag vragen we namens alle aspirant-omroepen actie te ondernemen in daden, niet 
woorden. Om ervoor te zorgen dat de NPO voor en van iedereen is. Om samen met ons 
voor een inclusievere samenleving te gaan. 

De NPO zegt voor iedereen te zijn, en heeft zelfs specifiek in haar kernwaarden: een 
onafhankelijk, pluriform, hoogwaardig en toegankelijk media-aanbod. De mediawet stelt 
dat de NPO voor iedereen is. 19 aspirant-omroepen hebben zich dit jaar gemeld bij het 



Commissariaat van de Media, omdat zij onder meer de pluriformiteit niet herkennen bij 
de NP0.8)  Voor een inclusieve samenleving is het belangrijk dat juist deze missie en 
pluriformiteit gehandhaafd worden. En, omdat het niet van binnenuit Iukt, is het 
noodzakelijk dat dit van buitenaf gebeurt. Immers de NPO heeft in de afgelopen 30 jaar 
slechts kleine veranderingen te weeg gebracht. Wij vragen u dan ook actie te 
ondernemen. Het momentum is nu. 

In tegenstelling tot wat het publiek denkt, leiden meer diverse omroepen juist tot 
inclusie en verbinding.g) Dus als wij echt streven naar een meer inclusieve samenleving 
met een publiek omroepbestel dat daadwerkelijk een weerspiegeling vormt van de 
huidige Nederlandse samenleving dan moet er ook ruimte gemaakt worden om deze 
weerspiegeling een kans te geven. Meer ruimte dus voor meer aspirant-omroepen om 
verhalen te kunnen vertellen vanuit de diverse perspectieven. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de NPO wel een divers en inclusief geluid Iaat 
horen. Samen kunnen we ervoor zorgen we weer meer naar elkaar luisteren en dichter 
tot elkaar komen. 

Een mooie boodschap zo voor Kerst dat ook u het belangrijk vindt dat alle aspirant 
omroepen gelijke kansen krijgen. En, een mooie handreiking einde van het jaar dat u 
actief meehelpt een stem te geven alle belangrijke sociaal-maatschappelijke 
bewegingen die we hier in Nederland rijk zijn. 

Wij kijken uit naar uw reactie en actie! 

11.1

Met vriendelijke groet, 

Namens 

Omroep PAC 
Omroep X 
Omroep Bersama 
Omroep Groen 
Omroep M24 
Omroep EVNS 
Omroep U-Icon 
Code Rood TV 

Noten 
1) https://wwwsijksoverheid.nlidocumenten/kamerstukken/2019/11/15/brief-aan-de-

tweede-kamer-mediabegrotingsbrief-2020  en begroting 2021 
https://over.npo.nl/download/nl/893   

2) Op basis van 8 miljoen huishoudens, zie CBS: 
https://opendata.cbs.nitstatline/#/CBSinlidataset/71486NED/table?fromstatweb   



3) Missie Publieke Omroep 
https:/Jwww.parlement.com/id/vi7xjnOfozsb/nederlandse  publieke omroep npo  

4) Mediabeleid - https://digitaal.scp.nlJmediatijd/over  het mediabeleid/  
5) https://www.parool.nlicolumns-opinie/diversiteit-is-bij-de-npo-eerder-wensdenken-en-

pr-praat-dan-werkelijkheid-b8aadb45/  
6) Aspirant omroepen: Omroep PAC (Pan Asian Connections), Omroep X, Omroep groen, 

omroep Bersama, omroep EVNS, omroep U-icon, omroep Stamppot, Code Rode TV, 
Islam Omroep, Omroep M24, Ongehoord Nederland, Omroep Zwart, Verening Moslim 
Media, Omroep Zet je In, Omroep Farmers Defence Force, en de al bestaande aspirant-
omroepen POW, WNL en Human 

7) Zie begroting 2021 https://over.npo.nl/download/n1/893,  pagina 9 
8) Opinie: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/01/het-huidige-omroepbestel-

vertegenwoordigt-niemand-meer-a4022205  
9) Opinie: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-voor-meer-diverse-geluiden-

zi.n-meer-omroe en-nodia-b22fa3e9/ 
10) Telefoongesprek met 	 op woensdag 9 december jongstleden 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Re: Uitstel peildatum 
Datum: 
	

donderdag 17 december 2020 16:45:32 

Beste 

Vorig jaar is de peildatum ook in de laatste maand verschoven, en al is het kort dag. 
Corona en alles wat er dit jaar is gebeurd vraagt veel flexibiliteit. Voor elke sector is er 
begrip dat door corona alles anders loopt. 

De hele dynamiek is verandert. BLM heeft de roep naar meer diversiteit en inclusie 
versneld. Tegelijkertijd hebben geen van de aspirant-omroepen een eerlijke kans gekregen 
om voldoende leden te werven. Met de lockdown en alle coronabeperkingen, is dat een 
onmogelijke taak en is er dus onvoldoende tijd. En, nee - omroep Zwart is geen 
vergelijking. Akwasi is een persoonlijkheid, een BN-er, en heeft met alle nunoer rondom 
BLM alle media-aandacht gekregen. Die niemand anders heeft gekregen, ondergesneeuwd 
door alle corona-perikelen en alle dramatiek bij de politieke partijen. 

De minister geeft aan dat hij pluriformiteit in het publieke bestel wil versterken, een van de 
belangrijkste kemwaarden van de NPO. De NPO worstelt bier al 30 jaar mee. De 
bestaande omroepen zien de aspirant-omroepen als concurrentie, niet als verrijking. De 
NTR tot aan het RvT staat niet open voor een kop koffie. Binnen de bestaande kaders 
kunnen ze niet pluriform worden. Er staan nu 13 aspirant-omroepen klaar om een bijdrage 
te kunnen leveren, maar ze moeten wel een eerlijke kans krijgen. 

Het enige wat we vragen is een eerlijke kans om genoeg tijd te krijgen om te werven. 

Het zou fijn zijn, als daar toch rekening mee. 

Groet, 

Is er nog enig ziens, 

Op do 17 dec. 2020 om 15:00 schreef 	 @minocw.n1>:  

Beste 

Dank voor uw bericht. Ondanks de nieuwe maatregelen heeft de minister besloten 
vast te houden aan de peildatum op 31 december 2020. Het zou richting de bestaande 
omroepen en aspiranten die zich niet achter dit verzoek hebben geschaard 
onbehoorlijk zijn om de datum zo kort ervoor te wijzigen. De Mediawet biedt geen 
ruimte voor meerdere peildata. Daarnaast staat de peildatum al lange tijd vast en 
hebben de aspirant-omroepen volgens de minister voldoende tijd gehad om zich voor 
te bereiden op de erkenningsaanvraag. 

Met vriendelijke groeten, 



• 
Van: 	 Caomroeppac.nl]  
Verzonden: woensda 16 december 2020 14:27 
Aan: 
Onderwerp: Re: Uitstel peildatum 

Bestell, 

dank voor dit bericht. Echter, de situatie is verandert. De harde lockdown maakt het 
onmogelijk (wat al heel moeilijk was) om nu verder campagne te voeren. 

Dus - we vragen voor coulance omdat dit voor het proces niet uitmaakt. Het CvdM gaf 
aan dat met een peildatum 31-3-2021 nog steeds alle tijdlijnen gevolgd kunnen worden. 
2020 is een vreemd jaar, en juist nu meer dan ooit is er ruimte nodig voor elkaar. 

Ik zou het echt heel fijn vinden als dit nogmaals overwogen kan worden. Media en beeld 
in de media is pure macht die representatief, genuanceerd en gelaagd zou moeten zijn. 

Met vriendelijke groet, 

0 wo 16 dec. 2020 om 13:53 schreef 
@minocw.nl>:  

Beste 

Via Barbera Wolfensberger kreeg ik uw mail doorgestuurd met daarin het verzoek 
om de peildatum voor de ledentelling uit te stellen. Ik moet u helaas mededelen dat 
is besloten de peildatum niet te verschuiven. Ik stuur u in de bijiage de reactie van 
de minister op het verzoek van 11 aspirant-omroepen toe. 

Met vriendelijke groet, 



Directie Media en Creatieve Industrie 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 
T 	 E 	 minocw.n1  
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