Bijlage 7: Bijbehorende artikelen Mediawet 2008
Artikel 2.1
• 1 Er is een publieke mediaopdracht die bestaat uit:
a) het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het
aanbieden van media-aanbod dat tot doel heeft een breed en divers publiek te voorzien van
informatie, cultuur en educatie, via alle beschikbare aanbodkanalen;
b) a1. het kunnen inzetten van amusement als middel om een informatief, cultureel of
educatief doel te bereiken of een breed en divers publiek te trekken en te binden zodat deze
doelen onder de aandacht worden gebracht;
c) het verzorgen van publieke mediadiensten waarvan het media-aanbod bestemd is voor
Nederlanders die buiten de landsgrenzen verblijven; en
d) het stimuleren van innovatie ten aanzien van media-aanbod, het volgen en stimuleren van
technologische ontwikkelingen en het benutten van de mogelijkheden om media-aanbod
aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.
• 2 Publieke mediadiensten zijn in overeenstemming met publieke waarden, waarbij zij voorzien in
democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving. Zij verzorgen
daartoe media-aanbod dat:
a) evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door
een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
b) op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de
bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en
levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;
c) gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als
bevolkings- en leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het
bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;
d) onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de
wet, van overheidsinvloeden;
e) voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en
f) voor iedereen toegankelijk is.
• 3 Het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de landelijke, regionale en
lokale publieke mediadiensten wordt via omroepzenders verspreid naar alle huishoudens in het
verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd zonder dat zij voor de ontvangst andere
kosten moeten betalen dan de kosten van aanschaf en gebruik van technische voorzieningen die de
ontvangst mogelijk maken.
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Artikel 2.61
• 1 Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau kan het
Commissariaat regionale respectievelijk lokale instellingen als publieke media-instellingen aanwijzen
volgens de bepalingen van deze paragraaf.
• 2 Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a) rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b) zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal
respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in
een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te
vervullen; en
c) volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat
representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
• 3 Aanwijzing geschiedt nadat provinciale staten hebben dan wel de gemeenteraad heeft
geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen, bedoeld in het tweede lid, voldoet.
Artikel 2.70
Het programma-aanbod van de (…) lokale publieke mediadienst bestaat per programmakanaal:
a) voor ten minste vijftig procent van de duur uit aanbod van informatieve, culturele en
educatieve aard dat in het bijzonder betrekking heeft op de (…) gemeente waarvoor het
aanbod bestemd is; en
b) voor ten minste uit een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage
aanbod als bedoeld in onderdeel a dat door de (…) lokale publieke media-instelling zelf of
uitsluitend in haar opdracht is geproduceerd.
Artikel 2.170b
• 1 Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van
de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een advies als bedoeld in artikel 2.61, derde
lid heeft uitgebracht en daarbij positief heeft geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan
de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c.
• 2 De bekostiging betreft vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het
verzorgen van de lokale publieke mediadienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt,
op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en
continuïteit van bekostiging is gewaarborgd.
• 3 Als twee of meer gemeenteraden gezamenlijk een advies als bedoeld in artikel 2.61, derde lid
hebben uitgebracht, en daarbij positief hebben geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet
aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c, zorgen de colleges van burgemeester en
wethouders van de desbetreffende gemeenten gezamenlijk voor de bekostiging, bedoeld in het
eerste lid.
• 4 Aan de bekostiging worden geen voorschriften verbonden die in strijd zijn met het bepaalde bij of
krachtens deze wet.
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• 5 Onze Minister zendt telkens na drie jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de
doeltreffendheid en de effecten van het bepaalde in dit artikel in de praktijk.
Artikel 2.88
• 1 De publieke media-instellingen bepalen, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze wet,
vorm en inhoud van het door hen verzorgde media-aanbod en zijn daar verantwoordelijk voor.
• 2 De publieke media-instellingen brengen in overeenstemming met hun werknemers die zijn belast
met de verzorging en samenstelling van het media-aanbod een redactiestatuut tot stand.
• 3 Het redactiestatuut bevat de journalistieke rechten en plichten van de werknemers, waaronder in
elk geval:
a) waarborgen dat normen inzake journalistieke deontologie en kwaliteit worden gehanteerd;
en
b) waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van adverteerders, sponsors
en anderen die bijdragen hebben verstrekt voor de totstandkoming van media-aanbod.
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