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Als ’Den Haag’ van de
publieke omroep verlangt
dat ze concurreert met de
commerciële omroepen,
moeten ze niet zeuren over
hoge salarissen van
presentatoren. Dat is
namelijk de consequentie
van de politieke
tweeslachtigheid.

                                                                                                                             

De hoogte van Balkenendes salaris is een norm geworden die langs allerlei maatschappelijke functies wordt
gelegd; zo ook bij de presentatoren van de publieke omroep. Maar in de discussie over de hoogte van de
salarissen van televisiepresentatoren wordt eraan voorbij gegaan dat de politiek een essentieel andere taak
heeft toebedeeld aan het publieke mediabestel als we dit vergelijken met andere sectoren waarop de norm
wordt toegepast.

De Balkenendenorm geldt voor openbare bestuurders. Zo mogen directeuren van thuiszorginstellingen niet
meer verdienen dan de minister-president. De gedachte is dat belastinggeld niet besteed moet worden aan
hogere inkomens. Die redenering wordt ook toegepast op de publieke omroep.

Belastinggeld 
Nu is het inderdaad zo dat er belastinggeld naar de inkomens van televisiepresentatoren gaat. Maar verder
houdt die redenering geen stand. Er zijn twee aspecten die de publieke omroep tot iets anders maken dan
andere openbare instellingen. Het belangrijkste is dat de politiek de publieke omroep de opdracht heeft
gegeven om te concurreren met de commerciële zenders. Het is vooral het CDA dat zich in het verleden
sterk heeft gemaakt voor een ’brede programmering’. Op publieke zenders zouden niet alleen maar
programma’s moeten worden uitgezonden voor een klein aantal liefhebbers. Een breed palet aan
programma’s werd wenselijk geacht. De gedachte hierachter is dat als je geen grote kijkcijferkanonnen in je
programmering hebt, er geen kijkers overblijven voor bijzondere, maar ’kleinere’ programma’s. De publieke
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omroep wordt dus deels beoordeeld op haar vermogen om enorme groepen kijkers bij commerciële zenders
weg te houden. De concurrentie die de publieke omroep moet aangaan met ’de commerciëlen’ verschilt
essentieel van de opdracht die aan andere openbare instellingen is gegeven. De thuiszorg heeft niet als
opdracht om klanten weg te snoepen bij commerciële bureaus.

Overigens is concurrentie in het publieke bestel niet iets dat pas is ingetreden bij de komst van commerciële
zenders. Vanaf de oprichting van het bestel moeten zenders al vechten voor leden, waardoor er strijd was
tussen omroepverenigingen. Bij de komst van commerciële zenders is die interne concurrentie
eenvoudigweg omgezet naar een externe (buiten haar eigen organisatiestructuur gerichte) concurrentie.

Naast de concurrentie die de publieke omroep geacht wordt aan te gaan met commerciële bedrijven is er nog
een tweede reden waarom de gedachte over de Balkenendenorm niet zomaar kan worden toegepast op de
publieke omroep. De publieke omroep krijgt haar geld niet alleen uit belastingopbrengsten, maar ook uit
reclame. Reclame-inkomsten maken circa dertig procent van de inkomsten uit. Dat zou kunnen impliceren
dat de Balkenendenorm alleen geldt voor het deel van de salarissen dat betaald wordt uit
belastingopbrengsten en dat er geen (of een andere?) norm is voor het deel van de salarissen dat afkomstig
is uit reclame-inkomsten.

Tweeslachtigheid 
Er zitten kortom nogal wat haken en ogen aan het hanteren van de Balkenendenorm voor de publieke
omroep. Ik zou graag zien dat die tegenwerpingen worden meegenomen in de discussie. Immers, door te
wijzen op de politieke opdracht om te concurreren met commerciële zenders, en op de reclame-inkomsten,
gaan we ook de discussie aan over wat de taken van de publieke omroep precies moeten zijn. En die
fundamentele discussie gaan we uit de weg als we alleen spreken over de manieren die presentatoren weten
te verzinnen (BV’s, sponsorinkomsten, nevenactiviteiten) om zich een hoog inkomen te verschaffen. Die
technische discussie moet worden vervangen door iets anders, te beginnen met het blootleggen van politieke
tweeslachtigheid: de opdracht aan publieke omroepen om commerciële bedrijven te beconcurreren met
behulp van belastinggeld, maar dan wel met werknemers die die concurrentie aangaan zonder naar die taak
betaald te worden. Over die spagaat mag de politiek eerst uitsluitsel geven voordat ze de gevolgen (in de
vorm van hoge inkomens) van haar eigen beleid gaat bestrijden.
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