
 

De minister stelde in zijn Kamerbrief 

van juli geen mogelijkheden te hebben 

de omroep te dwingen en riep ‘het veld’ 

op met de omroep in gesprek te gaan. 

Will Maas (voorzitter Ntb/Kunstenbond 

en lid van de Raad van Aangeslotenen 

van Sena): “We zijn vanuit de vakbond 

sinds eind vorig jaar met de omroep in 

gesprek, maar tot nog toe nog zonder 

resultaten. We hebben in december nog 

een keer een oproep aan onze leden 

gedaan om de situatie te inventariseren 

en zijn op basis daarvan in gesprek.” 

Ook collega-beroepsorganisatie BAM! 

Popauteurs startte in maart van dit jaar 

een meldpunt. Inventarisaties die beves-

tigden wat al bekend was: een jaar na de 

Kamerbrief lijkt er weinig veranderd.

Maas: “Dat is frustrerend, al begrijp ik 

dat je niet met een of twee gesprekken 

tot een afpraak komt. Maar elke dag 

dat de huidige situatie voortduurt is 

eigenlijk niet uit te leggen. En hetzelfde 

geldt voor de redenering van (oud-)mi-

nister Slob. Hij verschuilde zich achter 

de Mediawet, waarin bepaald is dat de 

overheid zich niet inhoudelijk met de 

programma’s van de publieke omroep 

mag bemoeien. Maar wat heeft een 

eerlijke betaling te maken met de inhoud 

van de programma’s? Het lijkt meer een 

kwestie van politieke wil.”

Evengoed lopen de gesprekken door. 

“Ons uitgangspunt is eigenlijk vrij 

simpel: zodra een artistieke prestatie 

geleverd wordt zou er betaald moeten 

worden. Word je enkel geïnterviewd over 

je nieuwe release of over iets anders, dan 

is betaling niet noodzakelijk, maar zodra 

je gevraagd wordt te spelen wel. Telkens 

ontstaat de aloude discussie waarin 

beweerd wordt dat een media-optreden 

promotie oplevert, maar die discussie 

moeten we maar eens afsluiten. Ook 

Sena Performers heeft die discussie met 

festivals moeten voeren toen de mini-

mumgagenorm bij het Sena Performers 

Fonds werd ingevoerd. Steeds meer fes-

tivals begonnen optredens als ‘showcase’ 

te benoemen. Dat moet afgelopen zijn, 

ook bij de omroep. En anders is toch 

opnieuw de politiek aan zet. Het vorige 

en het nieuwe kabinet zegt telkens in 

te willen zetten op fair practice in de 

cultuursector; het wordt tijd dat dat 

zichtbaar wordt en niet enkel in mooie 

woorden blijft hangen. Dus laten we 

hopen dat we snel met de omroep tot een 

afspraak komen. Dat zou voor iedereen 

het beste zijn.”

Wordt vervolgd…

GAGES BIJ DE OMROEP?  
HOE LANG BLIJFT NUL EURO EEN 
REDELIJK TARIEF?

Begin vorig jaar schreef Henk Westbroek in dit magazine, ingelicht door betrouwbare bronnen, 

dat na de zomer, als de coronasteungelden via de omroep op zouden zijn, een nette beloning 

voor een optreden bij de publieke omroep als vanouds weer ‘nul euro’ zou gaan bedragen. SP-

Kamerlid Peter Kwint stelde naar aanleiding van de column hernieuwde Kamervragen. Toenmalig 

minister Slob berichtte uiteindelijk de Kamer dat de omroep er “welwillend tegenover [staat] 

om in de toekomst het uitgangspunt van een betaling tegen eventueel een standaardtarief 

of minimumtarief uit te voeren”, maar voorlopig zou dat nog niet gebeuren. De situatie bleef 

voorlopig zoals hij was. 

Door Erik Thijssen 
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