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33 664 Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in 
verband met onder meer aanpassing van de 
rijksmediabijdrage en overheveling van het 
budget voor de bekostiging van de regionale 
omroepen van het provinciefonds naar de 
mediabegroting 
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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het kabinet voornemens is om vanaf 2017 50 miljoen 
euro structureel te bezuinigen op de mediabegroting; 

overwegende dat daarnaast mogelijk sprake is van teruglopende eigen 
inkomsten van de publieke omroep en terugloop van de Ster-inkomsten 
die ten goede komen aan de OCW-begroting; 

spreekt uit dat uitgangspunt is dat de bezuinigingen op de landelijke 
publieke omroep en de autonome terugloop van de eigen inkomsten van 
de landelijke publieke omroep deels worden gerealiseerd met bezuini-
gingen die niet de programmering raken en verder worden gecompen-
seerd door de publieke omroep in staat te stellen extra eigen inkomsten te 
realiseren en eventuele extra inkomsten die voortkomen uit de exploitatie 
van de Ster; 

verzoekt de regering, in elk geval de volgende zaken uit te werken: 
• bezuinigingsmogelijkheden op distributie zoals de «free-to-air»-

distributie door de ether en de «free-to-view»-distributie via de 
satelliet; 

• besparingsmogelijkheden op de auteursrechtelijke vergoedingen die 
de publieke omroep moet afdragen gelet op de dalende programma-
budgetten; 

• verschillende varianten voor het verhogen van de distributievergoe-
ding die de publieke omroep ontvangt van pakketaanbieders, 
waaronder het zoveel als mogelijk versterken van de onderhandelings-
positie van de publieke omroep; 

• een plan om eventuele wettelijke en organisatorische belemmeringen 
weg te nemen voor de exploitatie van Video-On-Demand- en abonne-
mentsdiensten, sponsoring voor zover die past bij het publieke 
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karakter van de publieke omroep, merchandise, de verkoop van 
content en formats en alle andere nevenactiviteiten en verenigingsacti-
viteiten uit het rapport van BCG; 

• mogelijkheden om de verdiencapaciteit van de Ster te vergroten, 
waarbij gekeken kan worden naar onder meer opties uit het BCG-
rapport met uitzondering van de opties «commercieel programmeren» 
en «programma-onderbrekende reclame op tv» zodanig dat de 
hoeveelheid reclame blijft passen bij het publieke karakter van de 
publieke omroep en het uitgangspunt blijft dat de inhoudelijke 
opdracht van de publieke omroep leidend is en de Ster-inkomsten 
daaruit volgend; 

verzoekt de regering voorts om, 
ervoor zorg te dragen dat deze opties waar mogelijk al in 2014 worden 
geïmplementeerd en de Kamer in elk geval voor de behandeling van de 
mediabegrotingen voor 2016 en 2017 een evaluatie te doen toekomen van 
het resultaat van deze inspanningen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Dam 
Huizing
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