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RTL-Véronique:
Toegang commerciële omroep tot de Nederlandse markt

Nico van Eijk*

INLEIDING

De komst van commerciële omroep in Nederland kent een lange en bewogen 
geschiedenis. De eerste vormen van radio-omroep kenden zekere commerciële 
elementen: radioprogramma’s werden uitgezonden om de verkoop van radio-
ontvangsttoestellen te bevorderen en de wereldomroep had oorspronkelijk mede 
tot doel de verkoop van Nederlandse waar te bevorderen.1 Ook het verzorgen van 
op Nederland gerichte programma’s vanuit het buitenland was een gekend feno-
meen. Radio Luxemburg verzorgde sinds de beginjaren van radio op Nederland 
gerichte uitzendingen en de twee decennia daarna waren de hoogtijdagen van de 
‘radiopiraten’. Gedurende een korte tijd werden in 1964 commerciële televisie-
uitzendingen verzorgd van het REM-eiland (een stellage in zee voor de kust bij 
Den Haag) en kon de Randstad kennis maken met ‘Mr. Ed, the talking horse’.2 Radio 
Veronica en Radio Noordzee waren veel beluisterde zenders die opereerden vanaf 
buiten de territoriale wateren gelegen schepen. De komst van kabeltelevisienet-
ten (juridisch meestal omschreven als ‘draadomroepinrichtingen’) bood nieuwe 
mogelijkheden om commerciële programmering aan het Nederlandse publiek te 
presenteren.3

Telkens is naar juridische instrumenten gegrepen om de komst van commerciële 
omroep te voorkomen of in te perken. Tegen Nederlandstalige programma’s die 
via de ether te ontvangen waren (Radio Luxemburg) viel weinig te doen,4 boven-
dien vormden die geen echte bedreiging. Dat was anders met het REM-eiland en 
de radiopiraten.5 Aan het kortstondige bestaan van het REM-eiland kwam een 
einde door de speciale wet ‘Installaties Continentaal Plat’. Het lot van de radio-
piraten werd bezegeld via wat betrokken niet-juristen wel eens omschrijven als 
het ‘Straatsburgse verdrag’ (officiële titel ‘Europese overeenkomst ter voorko-
ming van radio-omroep of televisie-uitzendingen door stations buiten nationaal 
gebied’). In beide gevallen speelde het recht zoals neergelegd in de voorlopers van 
het huidige recht van de Europese Unie geen rol. Dat werd anders bij de proble-
matiek van de verspreiding van buitenlandse programma’s via kabeltelevisienet-
werken.6 

* Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk is verbonden aan het Instituut voor Informatierecht (IViR). Hij maakte deel uit 
van de eerste redactie van Mediaforum en was mede-oprichter van de VMC.
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RESTRICTIES KABELTOEGANG

De massale aanleg van kabeltelevisienetwerken in de jaren 70 en 80 leidt ertoe dat 
verspreiding via deze netwerken de belangrijkste wijze van toegang tot het brede 
publiek is geworden. Kabel biedt ruimte voor meer kanalen dan via de ether zijn 
te ontvangen en satellietontvangst staat nog in de kinderschoenen. Kabel bereikt 
meer dan 85% van de Nederlandse huishoudens. Regulering van wat er via de ka-
bel mag worden uitgezonden is derhalve een effectieve manier om invloed uit te 
oefenen.

In een poging de toegang van op Nederland gerichte programma’s tegen te hou-
den, werd bijvoorbeeld in de zogenaamde Kabelregeling (1984) bepaald dat alleen 
programma’s mochten worden verspreid die geen reclameboodschappen bevatten 
die gericht waren op het Nederlandse publiek. Evenmin mochten de programma’s 
in het Nederlands zijn ondertiteld.7 Over de redenen van deze beperking was men 
openhartig; voorkomen moest worden: ‘dat indirect een commercieel Nederlands 
kabelomroepprogramma of abonnee-televisieprogramma kan worden gemaakt, 
dat in oneerlijke concurrentie treedt met de binnenlandse omroep en de Neder-
landse abonneetelevisie die nog tot ontwikkeling moet komen’.8 In 1988 maakt 
het Hof van Justitie korte metten met deze regels. Het reclame- en ondertitelings-
verbod wordt niet verenigbaar geacht met het vrije verkeer van diensten. Voor wie 
het allemaal nog eens wil na lezen, zie de eerste publicatie van de Vereniging voor 
Media en Communicatierecht, Omroep zonder grenzen, inmiddels ook 25 jaar oud.9 
Deze uitspraak van het Hof weerhield de Nederlandse overheid er niet van om 
opnieuw beperkingen in te stellen op de verspreiding van programma’s. 

In de Mediawet 1988 werden namelijk de artikelen 65 en 66 opgenomen.10 Art. 
65 (oud) regelt limitatief welke programma door beheerders van draadomroepin-
richtingen moeten worden uitgezonden. Deze must-carry-verplichting omvat de 
landelijke, regionale en lokale publieke omroepprogramma’s, Vlaamse program-
ma’s en een eventueel bestaand Europees programma. Art. 66 (oud) bepaalt welke 
programma’s daarnaast mogen worden verspreid (may carry). Twee in het artikel 
genoemde categorieën zijn in deze relevant. In de eerste plaats moet het gaan om 
programma’s die door ‘een buitenlandse omroepinstelling door middel van een 
omroepzender zijn uitgezonden en rechtstreeks ter plaatse van de draadomroep-
inrichting met een daar gebruikelijke individuele antenne gedurende het grootste 
gedeelte van de tijd kunnen worden ontvangen’. Dit betreft bijvoorbeeld de Belgi-
sche of Duitse televisieprogramma’s die in de grensstreken uit de ether te plukken 
zijn, maar ook radioprogramma’s uit andere landen vallen eronder (dus inclusief 
op Nederland gerichte Luxemburgse radio-uitzendingen; of de programma’s van 
publieke of commerciële aard zijn maakt niet uit). In de tweede plaats is de ver-
spreiding toegestaan van andere buitenlandse programma’s die in overeenstem-
ming met de geldende nationale regels door buitenlandse omroepinstellingen als 
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omroepprogramma worden uitgezonden. Echter, wanneer de uitzendingen recla-
meboodschappen bevatten is de uitzending ervan alleen toegestaan wanneer die 
op dezelfde wijze worden uitgezonden als in Nederland. Dat wil zeggen volgens 
de ‘STER-constructie’: door een afzonderlijke rechtspersoon, duidelijk als zoda-
nig herkenbaar, afgescheiden van andere programmaonderdelen, tot ten hoogste 
5% van de zendtijd, niet op zondag, geen sprake van dienstbaarheid aan het ma-
ken van winst door derden en de inkomsten uit de reclameboodschappen mogen 
uitsluitend worden aangewend voor de verzorging van het programma-aanbod. 
Kortom, met deze STER-constructie werd gepoogd om tegemoet te komen aan 
de eerdere uitspraak van het Hof van Justitie. Het absolute reclameverbod werd 
opgeheven en de regels voor binnenlandse en buitenlandse omroep werden ge-
lijkgeschakeld. Het behoeft geen betoog dat onder dit soort voorwaarden er maar 
beperkte mogelijkheden waren voor commerciële exploitatie.

Het zijn deze twee artikelen uit de Mediawet waarover de voorzitter van de Afde-
ling Rechtspraak een oordeel moet vellen.11 Hij moet dat doen op het moment dat 
de controversie over de introductie van commerciële omroep in Nederland hoog 
is opgelopen. De nieuwe Mediawet liet nog een gaatje voor nationale commer-
ciële abonneeomroep, maar traditionele commerciële omroep bleef uitgesloten. 
Pogingen van de Nederlandse uitgevers om samen een aantal publieke omroepen 
een commercieel alternatief op te zetten, het ATV-EPTV-initiatief, leken mede 
daardoor te stranden.12 Europees werd er gewerkt aan een richtlijn (Europese 
Unie) en een verdrag (Raad van Europa) voor grensoverschrijdende televisie.13 Te-
gelijkertijd waren er twee initiatieven om commerciële omroep naar Nederland te 
brengen, RTL-Véronique (RTL-V) en TV10.

RTL-V: BUITENLANDSE OMROEPINSTELLING

RTL-V is onderwerp van het geschil waarover de voorzitter van de Afdeling Recht-
spraak in deze voorlopige-voorzieningszaak moet oordelen. Wat was aan de orde? 
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) zag als toezichthouder toe op de nale-
ving van de artikelen 65-66 Mediawet en kreeg de vraag voorgelegd of het pro-
gramma van RTL-V rechtmatig mocht worden verspreid via de Nederlandse ka-
bel. Dit werd met name betwist door de publieke omroep en de dagbladuitgevers. 
Voor beiden stonden grote belangen op het spel: voor de publieke omroep omdat 
het programma concurreerde op de kijkersmarkt, en voor de uitgevers vanwege 
het mogelijk mislopen van reclame-inkomsten en omdat RTL-V een bedreiging 
vormde voor hun eigen commerciële ATV-EPTV plan. 

RTL-V claimde een buitenlandse omroep te zijn uit de eerste categorie als om-
schreven in artikel 66 Mediawet. Het was een programma van een buitenlandse 
omroepinstelling omdat het onder de verantwoordelijkheid van de Luxemburgse 
omroeporganisatie CLT/RTL viel. CLT/RTL is verantwoordelijk voor de versprei-
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ding van het programma in Luxemburg via de ether en via de satelliet. Ook was er 
een verplichting het programma via de kabel in Luxemburg te verspreiden. Het 
CvdM oordeelde op 28 september 1989 dat ‘het door de CLT/RTL uit te zenden 
omroepprogramma RTL-V een programma is van een buitenlandse omroeporga-
nisatie als bedoeld in artikel 66, lid 1 van de Mediawet’. Daaraan werd toegevoegd: 
‘Of dit programma ook aan de andere voorwaarden genoemd in dit artikel voldoet 
kan eerst worden vastgesteld als het reguliere RTL-V-programma op de Neder-
landse kabelnetten wordt uitgezonden.’ 

De publieke omroep en de uitgevers die wisten dat het CvdM op 28 september 
uitspraak zou doen, hadden al geregeld dat de volgende dag verzoeken om voor-
lopige voorziening zouden worden behandeld bij de Afdeling rechtspraak en bij 
de Rechtbank Amsterdam. Beide zittingen (en een vervolgsessie op 2 oktober bij 
de Afdeling) leverden groots rechtszaalspektakel op: grote aantallen advocaten en 
persvertegenwoordigers waren aanwezig in Den Haag en reisden vervolgens door 
naar een middagzitting bij de Rechtbank Amsterdam.14

Het oordeel van de voorzitter getuigt van eenvoud. Voor de voorzitter staat buiten 
kijf dat RTL-V zich richt op het Nederlandse publiek en in Nederland reclame-
boodschappen werft. En ofschoon er enige twijfel is over de vraag of het CvdM ‘op 
goede gronden tot zijn standpunt is gekomen’, zijn er voldoende aanwijzingen 
om CLT te beschouwen als uitzendende instelling. De voorzitter sluit daarbij aan 
bij de systematiek van de Mediawet. Artikel 48 Mediawet legt de verantwoorde-
lijkheid voor programma’s bij degene die de vorm en inhoud bepaalt. Dit is de rol 
die CLT vervult met betrekking tot het RTL-V programma, zo blijkt op grond van 
overgelegde documenten. De Rechtbank Amsterdam15 volgt de voorzitter en de 
bodemprocedure levert geen andere uitkomst op.16 

TV10: OMZEILING

Minder fortuinlijk loopt het af voor het andere initiatief, TV10. Anders dan het ge-
val is bij CLT/RTL oordeelt het Commissariaat voor de Media dat geen sprake was 
van een buitenlandse omroepinstelling en men zich in het buitenland had geves-
tigd om nationale regelgeving te omzeilen. Uiteindelijk wordt deze zaak aan het 
Hof van Justitie voorgelegd. Het hof stelt in 1994 dat het EEG-recht ‘er niet aan 
in de weg staat dat een Lid-Staat een naar het recht van een andere Lid-Staat op-
gerichte en in deze staat gevestigde omroepinstelling, wier activiteiten evenwel 
geheel of hoofdzakelijk zijn gericht op het grondgebied van de eerste staat, gelijk 
stelt met een nationale omroepinstelling, ingeval die vestiging heeft plaatsge-
vonden om zich te onttrekken aan de regels die op deze instelling van toepassing 
zijn, wanneer zij op het grondgebied gebied van de eerste staat was gevestigd’.17 
Oftewel, bij omzeiling van nationale regels gaat de vlieger van de buitenlandse 
vestiging niet op. Ook in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten 
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van de Mens wordt onderkend dat omzeiling onder omstandigheden kan worden 
aangepakt. In de Groppera-zaak oordeelde de Straatsburgse rechters dat een verbod 
op de distributie van een radioprogramma geoorloofd was omdat het betreffende 
verbod niet was ingegeven door redenen die betrekking hadden op de inhoud van 
de uitzendingen (‘it was not a form of censorship directed against the content’ maar die 
moest worden gezien in het licht van de overweging dat nationale regels worden 
omzeild (‘could reasonably hold to be in reality a Swiss station operating from the other side 
of the border in order to circumvent the statutory telecommunications system’).18

DOORBRAAK PASSEND BIJ TIJDSBEELD

Het oordeel van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak heeft de basis gelegd 
voor de bestaande commerciële omroep in Nederland. RTL-V groeide uit tot RTL-
Nederland. Andere partijen hebben sindsdien de markt betreden. Terecht is het 
oordeel daarmee te zien als een doorbraak-uitspraak. Maar wel een die paste bij 
een veranderend tijdsbeeld. Immers, op het moment van het geschil werd al ge-
werkt aan nieuwe Europese kaders, die het grensoverschrijdend aanbieden van 
omroepdiensten vereenvoudigden. De Nederlandse praktijken met betrekking 
tot het weren van commerciële omroep waren niet uniek maar bestonden ook in 
andere landen. De samenloop van de RTL-Véronique-zaak en de nieuwe Europese 
regels heeft het overheidsverzet tegen de komst van commerciële omroep uit het 
buitenland grotendeels gebroken. Al snel werd via een wetsvoorstel de komst van 
binnenlandse commerciële omroep mogelijk gemaakt.19 Commerciële omroepen 
bleven nog wel aan bepaalde beperkingen onderhevig die afweken van de onder-
grens van de Europese richtlijn zodat het in voorkomende gevallen toch interes-
santer bleef om onder een buitenlands regime te vallen. In de nu geldende tekst 
van de Mediawet zijn ook die grotendeels weggenomen. Neemt niet weg dat RTL 
nog steeds kiest voor Luxemburgse jurisdictie...

EPILOOG

Heeft deze zaak over de toegang van omroepprogramma’s uit het buitenland 
nog relevantie voor het hedendaagse internettijdperk? Het is in ieder geval zo 
dat jurisdictievragen inzake overheidsinterventie20 op tenminste twee niveaus 
blijven spelen: op het niveau van de actoren en ten aanzien van territorialiteit. 
Beide zijn nauw met elkaar verweven. Bij de actor-vraag gaat het met name om 
het onderscheid tussen binnenlands en buitenlands. Afhankelijk van deze status 
is regulering al dan niet van toepassing. We zien dit onderwerp onder meer terug-
komen bij internet-videodiensten (Netflix, YouTube, Google/Apple-tv of meer in 
het algemeen connected tv). Nu deze diensten in belang toenemen en op dezelfde 
markten actief zijn als klassieke omroepen is er kritiek op het feit dat afzonder-
lijke rechtsregimes van toepassing zijn. Het is een onderwerp dat terugkomt in 
de consultatie van de Europese Commissie over convergentie.21 Bij territorialiteit 
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speelt wat we al zagen in de inleiding: zenders en vaste infrastructuur (kabelte-
levisienetwerken) in eigen land laten zich eenvoudig reguleren. Het wordt inge-
wikkelder wanneer de transmissie plaats heeft van buiten de nationale grenzen. 
Extra vormen van jurisdictie kunnen dan worden gecreëerd zoals is gebeurd met 
betrekking tot het REM-eiland en de radiopiraten. In de Richtlijn Audiovisuele 
Mediadiensten zit in artikel 3 een jurisdictiesysteem dat ontvangende lidstaten 
een positie geeft jegens ‘uitzendende’ lidstaten en toestaat om – weliswaar onder 
zeer strikte voorwaarden – distributie te blokkeren. In de tijd dat omroepsatel-
lieten beschikbaar kwamen claimden ontvangende staten ook jurisdictie (inclu-
sief voorafgaande toestemming).22 L’Histoire se répète: tijdens een veelbesproken 
conferentie van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) in Dubai lag een 
voorstel op tafel van Rusland waarin nationale soevereiniteit met betrekking tot 
het internet werd geclaimd.23
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