
Observations of the Netherlands to the issues paper on a 
right to information and a right to short reporting 

 
 
“Right to information and right to short reporting” 

 

Question 1: events of major importance 

 

Nederland acht de doelstelling van artikel 3a van bijzonder belang. Sport- en culturele evenementen 

die van groot belang zijn voor een nationale samenleving moeten voor alle lagen van de bevolking op 

televisie toegankelijk zijn. In het issues paper ten aanzien van dit onderwerp geeft de Commissie aan 

dat in de focusgroep een brede consensus bestond voor handhaving van de status quo. Nederland 

sluit zich hierbij aan. 

 

Nederland is niet voor een wijziging van de procedure zoals opgenomen in artikel 3a, in de zin van het 

creëren van een formele beslissingsbevoegdheid van de Commissie. In de huidige situatie toetst de 

Commissie een nationale regeling aan het Gemeenschapsrecht (een ‘preliminary check’). Bij een 

positieve uitkomst volgt een brief vergelijkbaar aan een ‘comfort letter’. Als de Commissie van mening 

is dat een nationale regeling niet in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht en de lidstaat 

voert de door de Commissie gewenste wijzigingen niet door, dan kan de Commissie een 

inbreukprocedure starten op basis van artikel 226 van het EG-Verdrag. Dat is volgens Nederland de 

juiste procedure. Het creëren van een formele beslissingsbevoegdheid is volgens Nederland niet 

wenselijk. Het gevolg daarvan is dat bij een negatief besluit van de Commissie de lidstaat zelf in actie 

moet komen. Dat vindt Nederland een onjuiste procedure. Uitgangspunt van Nederland is dat het aan 

de lidstaat zelf is om te bepalen welke evenementen van aanzienlijk belang voor de eigen nationale 

samenleving zijn. 

 

Net als de leden van de focusgroep acht Nederland het niet wenselijk om het begrip “a substantial 

proportion of the public” te harmoniseren. Het audiovisuele landschap is in iedere lidstaat weer anders 

dus is het wenselijk om de invulling van voornoemd begrip aan de lidstaat zelf over te laten. 

 

Question 2: the right to information 

 

Een onderscheid dat bij toegang tot flitsen van evenementen een rol speelt is die tussen algemene 

nieuwsfeiten gerelateerd aan een sportevenement (bijvoorbeeld rellen bij een wedstrijd) en 

sportnieuws (bijvoorbeeld fragmenten van de wedstrijd). De eerste categorie wordt doorgaans 

uitgezonden in nieuwsprogramma’s en de tweede categorie in sportjournaals of 

sportactualiteitenprogramma’s. Als het gaat om algemene nieuwsfeiten over een sportevenement voor 

het gebruik in nieuwsprogramma’s kan verwezen worden naar artikel 10 EVRM waarin het beginsel 

van de vrijheid van nieuwsgaring is opgenomen.  

 

De door de Commissie genoemde opties: 

Nederland heeft geen bezwaar tegen de door de Commissie genoemde eerste optie (toegang van 

buitenlandse zenders tot nationale flitsenregelgeving) maar beschouwt het niet als een werkelijke 

harmonisatie op EU niveau. De tweede optie (het opnemen van een flitsenregeling in de richtlijn) leidt 

wel tot volledige harmonisatie. De effectiviteit van een flitsenregeling is afhankelijk van de nadere 



uitwerking daarvan. Allereerst wil Nederland wijzen op het volgende. Een flitsenregeling die zich alleen 

richt tot omroepen die de exclusieve rechten hebben verworven kan falen indien de oorspronkelijk 

rechthebbenden (degene die de rechten verkoopt) zich ertegen verzet. Er ontstaat een juridisch 

complexe situatie als het contract tussen de verkoper en degene die de rechten verwerft, het 

sublicenseren van rechten uitsluit. Dat zou weer opgelost kunnen worden door een toegangsrecht tot 

het stadion en een opnamerecht, maar dat zal moeilijk afdwingbaar zijn. 

  

Bij een flitsenregeling zal er sprake dienen te zijn van objectieve criteria, wat bijvoorbeeld al lastig is bij 

een begrip als ‘nieuwswaardig evenement’. Zoals de Commissie zelf ook aangeeft zullen de 

voorwaarden ten aanzien van optie twee nader moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld tot welke 

evenementen strekt de regeling zich uit, wie zijn de begunstigden, wat is de duur en in welke 

programma’s kunnen de flitsen worden gebruikt. Afhankelijk van een nadere uitwerking van een 

mogelijke flitsenregeling zal Nederland zich beraden over de wenselijkheid ervan. 

 


