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Inzake: ON!
Uw kenmerk:
Betreft: HANDHAVINGSVERZOEK
Geachte Voorzitter, leden van het bestuur,
In opgemelde zaak heeft de Omroepvereniging Ongehoord Nederland,
(verder te noemen: ON!), zich tot mr. H. Külcü, van advocatenkantoor
Külcü, gevestigd aan de Dorpstraat 83, te (6361 EK) Nuth, alsmede
ondergetekende advocaat gewend, met het verzoek om hem als advocaat bij
te staan. Vriendelijk wordt verzocht om ons optreden als dusdanig te
registreren.

Voornoemde

advocaten

zijn

door

ON!

bepaaldelijk

gevolmachtigd tot het indienen van onderhavig handhavingsverzoek.
In uw voornemen tot het opleggen van een sanctie van 25 oktober 2022
benadrukt U meermaals het belang van samenwerken tussen de
verschillende partijen in het publieke bestel. ON! stelt met teleurstelling vast
dat de andere omroepen nadrukkelijk hebben aangegeven geen bereidheid
te hebben om samen te werken met ON!
Daarnaast laten diverse spelers binnen het publiek bestel zich publiekelijk
zeer negatief uit over ON! Iets wat ON! wordt verweten en volgens u in

strijd is met de samenwerkingsverplichting en waar u handhavend tegen
kunt/moet optreden. Hierbij wordt verwezen naar de mededeling van de
directeur van KRO-NCRV dat ON! per direct uit het omroepbestel moet
verdwijnen!1 Tevens wil ik u verwijzen naar het interview van Bert Huisjes
van WNL.2 Het gezamenlijke statement van de omroepen “tegen racisme”.
Alsmede de gezamenlijke brief van 29 september jl. waarin de omroepen
aangeven niet in overleg te willen gaan met ON! in het Genreoverleg
Journalistiek. Ten gevolge hiervan is dit overleg ook (tijdelijk) geannuleerd,
hetgeen door ON! wordt betreurd.
Ook wil ON! uw aandacht vragen voor een aantal publieke mededelingen
van de Centrale Ondernemingsraad, in ieder geval van diens voorzitter. In
een twitter bericht van 22 augustus 2022 laat hij zich bijzonder negatief uit
over mediadirecteur Peter Vlemmix. De voorzitter tweet het navolgende:
“Echt een idioot. En dat is dan een collega bij de publieke omroep. Ik
schaam me kapot.” En even later die dag: ”Dit soort tuig moet worden
aangepakt. Ik dring aan op boetes bij het niet naleven van de journalistieke
code.”
Over Raisa Blommenstein presentatrice bij ON! tweet hij het navolgende:
“Het wordt nooit jouw oorlog. Jij gaat straks met een Russisch vlaggetje
aan de kant als de tanks binnenrollen. Je bent een smerige landverrader en
daar komen wel tribunalen voor. En dat kan weer. Smerige Nazitrol (zie
bijlage).”
U kunt zich voorstellen dat deze uitlatingen de samenwerking tussen de
verschillende spelers in het publiek bestel bemoeilijkt. ON! is van mening
dat de NPO handhavend dient op te treden. De mediawet reguleert de
verhouding tussen de diverse partijen. De minister verleent de erkenning
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van de omroepen, de NPO is het sturings-en samenwerkingsorgaan voor de
uitvoering van de publieke mediaopdracht.
In uw voornemen heeft u het navolgende omtrent de samenwerking gesteld:
“Daarnaast geldt dat het uitvoeren van de landelijke publieke
mediapopdracht enkel mogelijk is in wisselwerking tussen de NPO als
sturings-en samenwerkingsorgaan en de omroepen uit het publieke bestel
die het media-aanbod verzorgen. Dat volgt uit de definitie van de ‘landelijke
publieke mediaopdracht; in art. 2.1 Mediawet: deze is zo veelomvattend qua
opzet en inhoud, dat die enkel uitgevoerd kan worden door het sturings- en
samenwerkingsorgaan NPO en de omroepen tezamen. De mediawet gaat
dan ook uit van het belang van samenwerking tussen die partijen.”
In uw voornemen gaat u tevens uit van het belang omtrent het Genreoverleg
Journalistiek. Hieromtrent stelt u het navolgende:
“Het genreoverleg journalistiek is ingesteld bij besluit van 23 december
2021 van de NPO. In het Genreoverleg journalistiek van de NPO komen
hoofredacteuren van de omroepen samen om tussen de leden kennis en
kunde uit te wisselen en te stimuleren van elkaars inzichten gebruik te
maken. Bij uitstek een instrument dat vanuit de sturings- en
samenwerkingstaak van de NPO is gecreëerd door de NPO om de
samenwerking met en tussen de omroepen vorm te geven en zo bij te
dragen aan de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht.”
Kort en goed kan worden gesteld dat het Genreoverleg journalistiek puur
ziet op de samenwerkingsverplichting zoals neergelegd in art. 2.2 Mediawet
alsmede 2.154 lid 1 sub b Mediawet.
Door het weigeren tot samenwerken met ON! aan het genreoverleg
journalistiek is er sprake van een evident geval van onvoldoende uitvoering
geven aan de bereidheid tot samenwerking zoals neergelegd in art. 2.154 lid
1 sub b Mediawet. Verzocht wordt om handhavend op te treden tegen de

omroepen die in de brief van 29 september 2022 hebben aangegeven niet
met ON! meer in het Genreoverleg te willen deelnemen.3 Eveneens wordt
verzocht om de uitspraken van de KRO-NCRV4 alsmede van WNL kritisch
te beoordelen in het kader van de samenwerkingsverplichting.
ON! is evident belanghebbende nu ON! eveneens gebonden is aan
vernoemde verplichting en het risico loopt een sanctie opgelegd te krijgen
indien er sprake is van geen samenwerking en dit zou worden uitgelegd als
een onvoldoende uitvoering geven aan de bereidheid tot samenwerking
zijdens ON!.
Gelet op het voorgaande verzoekt ON! nadrukkelijk om handhavend op te
treden tegen de omroepen AVROTROS, BNNVARA, WNL, HUMAN,
Omroep Zwart, Omroep MAX, KRO-NCRV, VPRO, EO en PowNed,
alsmede tegen de Centrale Ondernemingsraad.
ON! verzoekt nadrukkelijk om een formeel besluit.
Voor de door u te nemen moeite ben ik u bij voorbaat erkentelijk.
Hoogachtend,

Mr. V.S.J. Chorus
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