
H
etgaatnietgoedmetdepu-
bliekeomroep inPolen, zo la-
zenwedeafgelopendagen in
demedia.Nieuwewetgeving

geeftdePoolseoverheidvergaande
bevoegdhedendiedeonafhankelijk-
heid ingevaarbrengen.Zokunnen
voortaanhetbestuurenderaadvan
toezichtdoordeoverheidwordenbe-
noemd.
Nugebeurtdatnogdooreenonaf-

hankelijkerorgaan,denationaleom-
roepraad.Ookzoudepubliekeom-
roepweermeereenstaatsorganisatie
moetenworden. Internationaleorga-
nisaties van journalisten,maarook
deEuropeseUnieendeOrganisatie
voorVeiligheidenSamenwerking in
Europa (OVSE) staanzeerkritisch te-
genoverdezeontwikkelingen.
InNederlandgaathetookbehoor-

lijkdeverkeerdekantop.DeEerste
Kamerbesteedde indecembereen
hoorzittingaannieuwemediawetge-
vingensteldedaarbijdeonafhanke-
lijkheidvandepubliekeomroepaan
deorde.Hetwetsvoorstelwaarinde

inhoudelijkebemoeienismetdepu-
bliekeomroepverder toeneemt, is
aangehouden. StaatssecretarisDek-
kermoeteerstmeteenbetereuitleg
komen.
Deonafhankelijkheidvandepu-

bliekeomroep inNederland is al lan-
gereenprobleem.DeMediawet
schiet schromelijk tekort inhetbe-
schermenvandeonafhankelijkheid.
OmmaarevendesituatiemetPolen
tevergelijken:de raadvan toezicht
vandepubliekeomroepwordtge-
woonrechtstreeksdoordestaatsse-
cretarisbenoemd.

Tijdensdediscussie indeEersteKa-
merwerd terechtdevraagopgewor-
penof denieuwevoorzitter vande
raadvan toezicht, BrunoBruins,wel
voldoendeonafhankelijk is. Bruins is
voorzitter vanderaadvanbestuur
vanhetUWVdie rechtstreeksverant-
woordingaflegt aandeminister van
SocialeZakenenWerkgelegenheid.
DeMediawetachthet lidmaat-

schapvanderaadvan toezichtniet
verenigbaarmeteendienstbetrek-
kingbij een instellingdievaltonder
deverantwoordelijkheidvaneenmi-
nister. Evenminstaatdewet toedat le-
denvanderaadvan toezichtneven-
functies vervullen ‘waardooreen
goedevervullingvande functieof de
handhavingvandeonafhankelijk-
heidvanhetbetrokken lidof vanhet
vertrouwendaarin inhetgedingkan
zijn’

Bruins isoud-staatssecretaris en
schrijftmeeaanhetverkiezingspro-
grammavandeVVD.Deze randvoor-
waardenzijnerniet voorniets. Ineen
nogniet zoververledenwashet sche-
ringen inslagdatoud-politici totom-
roepbestuurderwerdenbenoemd.
Andersdan inPolenbenoemtniet

deoverheidderaadvanbestuurvan
deNPOmaarderaadvan toezicht (die
zelf opniet-transparantewijzewordt

samengesteld). Echter, debenoeming
behoeftwelde instemmingvande
minister.Onwelgevalligekandidaten
kunnenduseenvoudigwordente-
gengehouden.

Zoweldeconcessie vandepublieke
omroepalsde individueleerkennin-
genvanomroepverenigingenzijnbe-
slissingenvandestaatssecretaris. Bij
dezebeslissingenmoethijweliswaar
adviezen inwinnen,maaruiteindelijk
blijfthet zijneigenpolitiekebeslis-
sing.Oververgunningenvoorcom-
merciëleomroepenbeslisthetCom-
missariaat voordeMedia. Edoch:de
ledenvandeze toezichthouderwor-
deneveneensdoordepolitiekbe-
noemdviaeenniet-transparantepro-
cedure.

Degreepopde inhoudwordtop-
nieuwuitgebreidmetaangepaste
programmavoorschriften (geenamu-
sementbijdepubliekeomroep)en
hetverplichten tot verantwoording
diezichbijnauitstrekt tothet indivi-
dueleprogrammaniveau.Destaatsse-
cretarisheeft al aangegevendathijde
zogenaamdeprestatie-overeenkomst
zalgebruikenomzijn ideeënkracht
bij te zetten.

Dezeprestatieovereenkomst is een
gewoneprivateovereenkomst tussen
destaatssecretaris enderaadvanbe-
stuurvandeNPO.Eenprivateover-
eenkomstveronderstelt gelijkheid
tussendebeidepartijen.Daar ishier
natuurlijkgeensprakevan.Deminis-
tergaatoverdeconcessie/erkennin-
genenheeftbovendienhet financie-
ringswapen inhanden:deonafhan-
kelijkeomroepbijdrage is alweerge-
ruimetijd ingeruildvoor
financieringuitdealgemenemidde-
len.Het isdaarmee ‘onduidelijk’ of
bezuinigingenopdepubliekeom-
roepwel zuiverebezuinigingenzijn
ofmededoorpolitiekevoorkeuren
wordenbepaald.

OpdeHaagseburelencirculeren
wel echte ‘Poolsevoorstellen’. Zozou
depubliekeomroep,dienunogeen
eigenrechtspositieheeft, gewooneen
zelfstandigbestuursorgaan (zbo)
moetenworden,dat rechtstreekson-
derdeverantwoordelijkheidvaneen
minister valt.Wantzohoorthetnu
eenmaal te zijnmetzelfstandigebe-
stuursorganen.Zelfstandigheidmoet
nietwordenverwardmetonafhanke-
lijkheid: zbo’s, zoalshetUWV, zijn
geenonafhankelijkeorganisaties.

Kortom,het zougeenkwaadkun-
neneenmeer fundamentelediscus-
sie te voerenoverdeonafhankelijk-
heidvandepubliekeomroep inNe-
derlandalvorenskritiek teuitenop
hetbuitenland.

Nico van Eijk is
hoogleraar me-
dia- en telecom-
municatierecht,
Universiteit van
Amsterdam.

Publieke omroep

Alvorens de Polen de les te
lezen, moeten we eens kri-
tisch kijken naar de be-
moeienis van de Neder-
landse staat met onze ei-
gen publieke omroep.
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IsBruins(VVD)
welonafhanke-
lijkgenoeg?
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Asielzoeker
kaneerder
aandeslag

D
ekrantenstaanvol vande
noodzaakomasielzoekers
snel te integreren. InGeen tijd
verliezen: vanopvangnaar inte-

gratie vanasielmigrantenvanhet SCP,
hetWODCendeWRR(dec. 2015)
wordtdienoodzaakonderbouwd.
Tochvindthet voorstel vandeAmster-
damsewethouderKajsaOllongren
omasielzoekersalnadriemaanden
te latenwerkennoggeengehoor in
DenHaag.DeNederlandse regelsbe-
perkendemogelijkhedentegaan
werken.Die regels enhuntoepassing
indepraktijk zijn in strijdmethetEu-
ropees rechtenwerkendezogewen-
ste snelle integratie tegen.
Wanneermageenasielzoekergaan

werken?VolgensEuropese regels (Op-
vangrichtlijn2013/33/EU)moetende
lidstaten, endusookNederland, asiel-
zoekersnadat zijmaximaalnegen
maanden inprocedurehebbengeze-
ten toeganggeven tothunarbeids-
markt. InNederlandmogenasielzoe-
kers zesmaandennahetonderteke-
nenvanhunasielaanvraaggaanwer-
ken.Dewerkgevervaneen
asielzoekermoetwelovereen tewerk-
stellingsvergunningbeschikken.

Zo’nvergunningwordtdoorhet
UWVafgegevenalshetCOAverklaart
datdeasielzoekeral zesmaanden in
eenprocedure is verwikkeld. Indit
opzicht lijktNederlandaandeEuro-
pese regels te voldoen,maarnuhet
ongeveereen jaarduurt voordateen
asielaanvraag inbehandelingwordt
genomenkande toegang totdear-
beidsmarkt toch langeropzich laten
wachtenenvoldoetNederlandniet
meeraandeEuropese regels.
Hoe langmageenasielzoekerver-

volgensblijvenwerken? InNederland
magdeasielzoekermaar24weken in
eenperiodevan52wekenwerken.
Dat is zobepaaldomdatdeasielzoe-
ker zogeenrechtopeenWW-uitke-
ringopbouwt,hoeweldaarvoorwel
premiesworden ingehouden.Uitde
Opvangrichtlijnblijktnietdat een-
maalgegeven toegangweermagwor-
denontnomenna24weken.Welbe-
paaltde richtlijndateenberoepspro-
cedure (bijvoorbeeld tegeneenafge-
wezenasielverzoek)nietde toegang
totdearbeidsmarkt indewegmag
staanzolangdeuitkomstdaarvan in
Nederlandmagwordenafgewacht.
Debeperking tot 24weken isdus in
strijdmetEuropese regelgevingen
moetwordenaangepast.
Hoenuverder?Hoewelde INDer-

naar streeftbinnenhet jaar tehebben
beslistovereenasielverzoek, ishet
nietgezegddatdanookeeneventu-
eleberoepsprocedurebijde rechter is
doorlopen.Deverwachting isdat
doorde toegenomen instroomde
wachttijdverder zaloplopen.Daar-
meewordtaaneengroeiendaantal
asielzoekers toegang totdearbeids-
markt indieperiodeontzegd terwijl
die volgensEuropese regelsnamaxi-
maalnegenmaandenzoumoeten in-
gaan.Hetaanpassenvanderegels is
niet alleeneen juridischeverplich-
ting; voordeasielzoeker ishet vanuit
humanitairoogpuntgoedomtemo-
genblijvenwerkenenookvoorde
werkgever ishetgunstigals een inge-
werktewerknemerkanblijven.Dat-
zelfdegeldt voordestaat: asielzoe-
kersdragen immersals zijwerken
eendeel vanhun loonaf omdekos-
tenvanhunopvang tedekken.

Tesseltje de Lange (specialist ar-
beidsmigratie, UvA) en Conny Rij-
ken (Intervict, Univ.Tilburg) zijn lid
van de Adviescommissie voor Vreem-
delingenzaken (ACVZ) .
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