
In plaats van zwartkijken dubbel betalen? 
 

 
Lang geleden, rond de jaren 20 van de vorige eeuw begonnen in Nederland de 
radiouitzendingen. In België werd al met radio gestart in 1914. 

 
Omdat het beleid over de inhoud van de uitzendingen vanuit den Haag werd 

georganiseerd ontstond er vanaf half jaren 50, zeker onder de jeugd, veel 
onvrede over de uitzendingen an sich.  

 
Uiteindelijk ontstonden er commerciële zeezenders die “ongecensureerde” 

muziek uitzonden. De jeugd kon volop genieten van artiesten die door 
Hilversum –in de ban- waren gedaan of waarnaar vanuit “regenten inzicht” niet 

geluisterd mocht worden. Voor politiek Nederland ontstond een 
onverkwikkelijke situatie. 

 
Men besloot een derde radiozender op te zetten met als speciale doelgroep de 

jeugd. Het resultaat bleef, zoals viel te voorzien, ver achter op de verwachtingen. 
 
Er werden zelfs uitzendingen op de reguliere zenders geweid aan de –vreselijke- 

boodschappen, die in de moderne niet door Hilversum uitgezonden muziek, 
opgesloten zouden liggen. Als bewijs daarvan werden stukjes van bepaalde 

muzieknummers achteruit gedraaid! 
 

Er startte in 1964 een commerciële tv zender. Het REM eiland. (reclame 
exploitatie maatschappij). Het enorme succes werd uiteindelijk bruut 

onderbroken door een gezamenlijk optreden van Rijkspolitie en Marine. Legaal, 
omdat de regering een noodwetje had aangenomen. 

 
De zeezenders bleven tot 1974 in werking. De concurrentie onder de zenders 

was moordend. De bomaanslag op het schip van radio Noordzee in 1971 was 
voor de politiek een welkome aanleiding om de wet zodanig aan te kunnen 
passen, dat uiteindelijk in 1974 de belangrijkste Nederlandse zeezenders: radio 

Veronica en radio Noordzee uit de ether werden gehaald. 
 

Hoe werd e.e.a. gefinancierd? 
Rond 1940 zag de wet op het luistergeld na veel gedoe het licht. In 1956 

moesten bezitters van een tv kijkgeld gaan betalen. 
 

Een speciale belastingdienst werd in 1977 opgezet: de Dienst Omroepbijdragen. 
Later werd in de mediawet van 1988 e.e.a. aangepast. 

 



Vanaf januari 2000 werd de betaling automatisch via de belastingdienst 

geregeld. Het maakt deel uit van de algemene belastingheffing. 
 

In België was deze belastingaanslag in 2014 opgelopen tot 100 euro per jaar en 

in Duitsland betaal je voor deze belasting momenteel 210 euro per jaar. 

De huidige Radio en Tv bijdrage in Duitsland wordt door de Gebühren Einzugs 

Zentrale geïnd. Hierin is ook een bijdrage voor het gebruik van pc’s opgenomen. 

Geschatte inkomsten per jaar: 6,5 miljard euro. 

De bijdrage van de Nederlanders in Emsland beloopt zo 630.000 euro. 

 

Omdat er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting bestaat, lijkt het 

best interessant dit fenomeen juridisch te laten toetsen. 

 


