


System, jaki przyjęły Niderlandy dla organizacji rynku, początkowo prasowego 

i radiowego, a następnie telewizyjnego, jest unikalny w skali europejskiej i tylko w 

pewnym stopniu obecny w sąsiedniej Flandrii, niderlandzkojęzycznej części Królestwa 

Belgii.

Mieszkańcy Niderlandów w XIX wieku, w wyniku splotu czynników politycznych 

i społecznych, stworzyło jedyny w swoim rodzaju system, tak zwanych filarów 

społecznych (verzuiling). W ciągu całego XIX wieku społeczeństwo Niderlandów 

stworzyło pięć podstawowych filarów: rzymsko- katolicki, ortodoksyjny protestancki 

(kalwiński kościół reformowany), luterański (umiarkowany protestancki), socjalistyczny 

i humanistyczny (ateiści i ludzie bez prznależności religijnej). Cechą filarów było to, że 

każdy z nich dla swoich wyznawców, czy też członków, zbudował oddzielną strukturę 

instytucjonalną. 

Koniec lat 60. XX wieku częściowo położył kres tak wyraźnym podziałom. Pomimo 

przemian obyczajowych i społecznych, nadal widoczne jest w Niderlandach dziedzictwo 

historycznych zaszłości, choćby na przykład w przypisywaniu różnym mediom 

tradycyjnych afiliacji wyznaniowych. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do 

czasopism, które choć w znacznym stopniu zmieniły swój profil, są nadal kojarzone 

z tradycyjnym podziałem filarowym. 

Innym wynikiem tej tradycji jest to, że Niderlandy nadal nie posiadają 

państwowych mediów, co wynikało z potrzeby utrzymania tradycyjnych wpływów 

w zdecentralizowanych filarach.

Nieunikniona komercjalizacja mediów doprowadziła jednak do daleko idących 

zmian w ich strukturze. W pierwszym rzędzie przyczyniła się do zaniku prasy partyjnej, 

zniesienia monopolu i koncentracja własności. Proces ten nie doprowadził jednak do 

narodzenia się w Niderlandach jednego medialnego potentata.

Choć cała prasa w Niderlandach znajduje się w rękach prywatnych, jednak 

w wyniku zmian dokonujących się od początku lat 1970. w dotychczasowym systemie 

filarowym, nastąpiła znaczna koncentracja prasy i pozostałych mediów. Na 

rynku czytelniczym Królestwa Niderlandów znajduje się wiele tytułów 

magazynów ilustrowanych, najwięcej o charakterze naukowym (często 

w języku angielskim) i odwołujących się do różnych zawodów, historycznie 

związanych z filarami. Spora ich liczba wydawana jest przez znane redakcje 

zorganizowane w grupy. Ponad połowa kolorowych magazynów drukowana jest 

w drukarniach fińskiej Sanomy.

  Trzeba też dodać, że duże grupy posiadające prasę inwestują również 

w sektor książkowy, np. Persgroep Nederland posiada wydawnictwo książkowe 

J.M.Meulenhoff Boekerij, A.W. Bruna, Standaard Uitgeverij (Belgia), Unieboek 

i Het Spectrum.

Obecnie w Niderlandach prawo do emisji programów posiada sześć 

ogólnokrajowych programów radiowych. W 2011 roku kończą się zezwolenia na 



emisję radiową i telewizyjną nadawców publicznych. Przedłużenie dotychczasowych 

licencji na sześć lat nastąpi do 1 września, ale zalecając nadawcom analogowym 

przechodzenie na nadajniki cyfrowe rząd zgodził się na przedłużenie okresu 

przejściowego do 1 września 2017 roku. 

Dla potrzeb telewizji w Niderlandach powstał system unikalny w skali 

europejskiej. Składa się nań szereg organizacji prywatnych, które współtworzą media 

publiczne i współdziałają ze sobą w ramach  powołanej przez państwo struktury 

“Niderlandzkiej Publicznej Organizacji Radiowo-telewizyjnych” (Nederlandse Publieke 

Omroep, NPO).  NPO podporządkowane są wszystkie publiczne ogólnokrajowe stacje 

radiowe, telewizyjne, internetowe i cyfrowe kanały tematyczne. Dla realizacji misji 

telewizji publicznej 26 maja 1969 roku  powstała “Niderlandzka Fundacja Radiowo-

telewizyjna” (De Nederlandse Omroep Stichting, NOS),  NOS miała za zadanie 

dostarczania programów  dla radia i telewizji publicznej oraz mediów elektronicznych.  

W Niderlandach organizacje telewizyjne dzielą się na dwie grupy: publiczne 

i komercyjne. Mogą one mieć zasięg ogólnokrajowy, regionalny i lokalny. 

Ogólnokrajowa telewizja podlega rządowi i uzyskane z niej zyski przekazywane są 

skarbowi państwa. Na telewizje tę składają się trzy ogólno-tematyczni nadawcy 

telewizyjni, cyfrowe kanały tematyczne, strony internetowe, internetowe programy 

i programy zarchiwizowane. 

Obecnie Niderlandy posiadają trzy ogólnokrajowe programy telewizji publicznej. 

Mają one przygotowywać programy dla swoich nadawców w następującym profilu 

tematycznym: Nederland 1: programy ogólne, Nederland 2: programy pogłębione 

i Nederland 3: dzieci, młodzież i piłka nożna.

Komercyjni nadawcy uzyskali prawo do otwierania własnych stacji telewizyjnych 

w 1988 roku. Największym komercyjnym nadawcą jest RTL Nederland, wchodzacy 

w skład RTL Group, w którym dominujący udział ma konglomerat medialny Bertelsmana.  

System mediów w Niderlandach wykazuje tendencję organizowania się w system 

korporacyjny wyrażający się inwestycjami w różne sektory mediów.

Ustawa o mediach określa sposób podziału czasu antenowego dla radia 

i telewizji. Publiczne organizacje radiowo-telewizyjne w Niderlandach posiadają 

członków i w zależności od ich liczby uzyskują stosowny czas na emisję swoich 

programów. Niektóre z nich mogą ominąć ten wymóg i uzyskać prawo do czasu 

antenowego. Wyjątek ten dotyczy organizacji koscielnych i wyznaniowych lub 

politycznych, które “odpowiadają na bieżące potrzeby narodu”, jak np. grupa 

Muzułman SMON czy  IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland). 

Swój czas antenowy ma także “Fundacja Reklama w Eterze” (Stichting 

Etherreclame, STER). Reklama telewizyjna jest zorganizowana w tzw. bloki 

emitowane w okolicy wydań dzienników. Prawnie dozwolny czas antenowy 

wynosi maksymalnie trzy godziny w tygodniu. Nadzór nad audycajmi 

reklamowymi sprawuje Rada ds. Reklamy, która opracowała kodeks 



obowiazujacy nadawców reklam. Zabroniona jest reklama wyrobów tytoniowych. Część 

zysku Fundacji STER przenaczany jest na dofinasowanie prasy niderlandzkiej i stanowi 

formę odszkodowania za straty ponoszone przez nią w wyniku konkurencji nowych 

mediów. 

Nadawcy medialni podzieleni są na trzy kategorie (status): Aspirujący - 

z minimalną liczbą 50.000 członków (niezbędny etap do osiągnięcia kategorii C); C-status 

z liczbą członków 100.000-150.000; B-status z liczbą członków 150.000-300.000 i A-

status z liczbą członków ponad 300.000. Przy czym abonament przewodnika radiowo-

telewizyjnego od 1 lutego 1998 roku nie wlicza się już automatycznie w liczbę członków 

organizacji, co dawniej było ogólnie przyjęta praktyką.

 Po przyznaniu licencji, nadawcy zobowiązani są do emisji programów 

w następujących proporcjach: 25 proc. programy informacyjne, 25 proc. programy 

kulturalne, 5 proc. programy edukacyjne, 25 proc. programy rozrywkowe i 20 proc. 

programy dowolne. Na reklamę publiczny nadawca nie może przeznaczyć więcej niż 10 

proc, dziennie i nie więcej niż 15 proc. całego czasu antenowego. Organizacje o statusie A 

otrzymują prawo do 650 godzin emisji w telewizji i 3000 godzin na programy radiowe w 

skali roku. O statusie B – odpowiednio 325 godzin na telewizję i 1500 na radio, o statusie C 

- 100 godzin na telewizję i 450 godzin na radio. Licencja przyznawana jest na pięć lat. 

W tym okresie organizacje te mają nie tylko prawo do emisji swoich programów, ale także 

otrzymują fundusze na ich realizację.

Podział częstotliwości radiowych wewnątrz kraju następuje przy współudziale 

ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji (Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, EL&I) oraz Agencji Telecom (Het Agentschap Telecom), która zajmuje się 

procedurą podziału częstotliwości i wydawaniem licencji (pozwoleń). Podział radiowych 

częstotliwości dla rozgłośni komercyjnych następuje przy współudziale ministerstwa 

Oświaty, Kultury i nauki (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW). 

Organizacje mediów regionalnych od 2006 roku są finansowane w pełni 

z budżetów prowincji. Dla lokalnych organizacji medialnych czas antenowy 

przyznawany jest tylko dla jednej z nich przez Komisariat ds. mediów na okres 

pięciu lat, z prawem ubiegania się o przedłużenie. Ustawa o mediach stanowi, 

że gmina w ciągu osiemnastu tygodni, na wezwanie Komisariatu musi 

potwierdzić, czy spełnia nałożone na nią wymagania. Ustawa ta kładzie duży 

nacisk na rozwój publicznych lokalnych organizacji medialnych i nakłada 

obowiązek na władze lokalne zapewnienie im nieodpłatnie stosownego lokalu.

W Niderlandach działa 13 regionalnych organizacji. Nie posiadają one 

członków i podczas stan klęsk żywiołowych stacje lokalne służą jako nadajniki 

dla akcji ratunkowych. Za ich finansowanie odpowiadają władze 

poszczególnych prowincji.

Ilość czasu antenowego zależy od środków finansowych, jakie 

otrzymuje gmina. Obecnie Niderlandy posiadają około 300 lokalnych 



nadawców, zjednoczonych w „Organizacji Lokalnych Nadawców Radiowo-telewizyjnych” 

(Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, OLON).

Ustawa o Mediach (De Mediawet 2008) weszła w życie 16 lipca 2009 roku. Określa 

ona zasady tworzenia i działania mediów publicznych w Niderlandach i troszczy się o ich 

pluralizm. Szczególny nacisk położony został na stworzenie warunków, aby media 

publiczne mogły całkowicie i bez ograniczeń działać w skali multimedailnej. Ustawa 

poszerza zasady korzystania z reklamy i sponsoringu dla mediów prywatnych. Ustawa 

określa też ramy nowych koncesji na lata 2010-2015 dla mediów publicznych i określa 

warunki stawiane organizacjom medialnym ubiegającym się o zgodę na nadawanie 

programów. 

Minister Oświaty, Kultury i Nauki (OCW) może udzielić koncesji wstępnej na pięć 

lat  od 1 września 2010 do 1 września  2015 roku. Pełna koncesja (de huidige 

concessieperiode) może być wydana na lat dziesięć (1 września 2010 do 1 września  2020 

roku).

O koncesje ubiegać się mogą organizacje medialne zarejestrowane jako 

organizacje radiowo-telewizyjne i  muszą reprezentować określony społeczny, kulturalny, 

religijny lub światopoglądowy nurt, a także posiadać członków. Stowarzyszenia te 

zobowiązane są do składki członkowskiej, której minimum wynosi  € 5,72 . 

W październiku 2010 roku nowy rząd przygotował wytyczne w sprawie 

poczynienia oszczędności także w wydatkach na media. Koncesje, które wejdą w życie od 

2015 roku podniosą wymóg posiadania członków do liczby czterystu tysięcy. W strategii 

do 2016 roku pozostać miało tylko osiem organizacji publicznych, finansowanych z kasy 

państwowej. Obecnie z przywileju tego korzysta aż dwadzieścia. Obywatele Królestwa 

Niderlandów od 2000 roku nie ponoszą opłat za posiadanie odbiornika radiowego 

i telewizyjnego.

P.S.

W dniu 23 kwietnia 2012 roku podał się do dymisji dotychczasowy rząd. 

Nowe wybory zaplanowane na 12 września mogą wprowadzić zmiany 

w polityce oszczędności m.in. w mediach niderlandzkich. 
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10)  8.Onderwijs, Internet, Media, http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-
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