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Ontvangen 19 juni 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I komt onderdeel I te luiden: 

I

Paragraaf 6.3.1.3 komt te luiden: 

Paragraaf 6.3.1.3. Marktonderzoek  

Artikel 6.15  

Artikel 6.12 is van toepassing. 

Artikel 6.16  

1. Het Commissariaat draagt een pakketaanbieder ten minste een keer 
per kalenderjaar op een onderzoek te laten uitvoeren naar de voorkeuren 
van zijn abonnees ten aanzien van de samenstelling van het digitaal 
standaardprogrammapakket. 

2. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeks-
instelling. De pakketaanbieder toont ten genoegen van het Commissariaat 
aan dat de onderzoeksinstelling onafhankelijk is en dat de resultaten van 
het onderzoek op wetenschappelijk wijze zijn verkregen. 

3. De pakketaanbieder maakt de resultaten van het onderzoek openbaar. 

Artikel 6.17  

1. Het onderzoek, bedoeld in artikel 6.16, wordt zodanig ingericht dat de 
voorkeuren van de abonnees kunnen worden bepaald, waaronder in elk 
geval:
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a. de voorkeur voor de televisieprogrammakanalen van de regionale 
publieke mediadienst;

b. de voorkeur voor een of meer categorieën televisieprogrammaka-
nalen; en

c. de regionale voorkeur voor televisieprogrammakanalen. 
2. Het Commissariaat wijst ten behoeve van onderzoeken als bedoeld in 

artikel 6.16 categorieën televisieprogrammakanalen aan. De voorkeur, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt uit deze categorieën bepaald. 

Artikel 6.18  

Het Commissariaat kan nadere regels vaststellen over:
a. de inrichting, uitvoering en validering van het onderzoek, bedoeld in 

artikel 6.16;
b. de specifieke doelgroepen abonnees waarmee in het onderzoek 

rekening wordt gehouden. 

II

In artikel I, onderdeel J, wordt «en 6.10 tot en met 6.14d» vervangen 
door:, 6.10 tot en met 6.14d, en 6.15 tot en met 6.18. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar 
het zenderaanbod van aanbieders (waaronder kabelaars). 

Jasper van Dijk
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