Voor verkiezingszendtijd
zie andere kant

Reguliere zendtijd politieke partijen
1
verkiezingen
30 september

Uiterlijk op 30 september van het jaar waarin de verkiezingen
van de leden van de Tweede Kamer hebben plaatsgevonden
(of als de verkiezingen na 30 september plaatsvinden zo
spoedig mogelijk daarna), meldt het Commissariaat voor de
Media schriftelijk aan de NPO hoeveel partijen recht hebben
op zendtijd voor politieke partijen en hoeveel tijdsblokken
daarvoor nodig zijn op radio en televisie.

2
De NPO stelt op twee algemene televisieprogrammakanalen en op één algemeen
radioprogrammakanaal tijdsblokken
beschikbaar.
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Op algemene televisieprogrammakanalen wordt een onderscheid
gemaakt tussen reguliere uitzendingen en herhalingen. De reguliere
uitzendingen vallen tussen 17:00 en 01:00 uur. De herhalingen vallen
in het tijdvak tussen 01:00 en 17:00 uur. Op algemene radioprogrammakanalen wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere
uitzendingen en herhalingen.

4
Uiterlijk op 30 oktober van het jaar waarin de verkiezingen
hebben plaatsgevonden (of als de verkiezingen na 30 oktober
plaatsvinden zo spoedig mogelijk daarna), informeert de NPO
het Commissariaat voor de Media over de indeling van de
uitzendingen van de politieke partijen in het uitzendschema, de
technische specificaties, eventuele andere eisen voor aanlevering,
en uitzendvoorwaarden waar de uitzendingen aan moeten
voldoen om te kunnen worden uitgezonden.
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UITZENDSCHEMA
NPO 1

verkiezingen

Op basis van het uitzendschema van de NPO deelt het
Commissariaat voor de Media de zendtijd in. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van geanonimiseerde partijen (partij 1,
partij 2, et cetera). Iedere partij krijgt dezelfde hoeveelheid
zendtijd. De zendtijd wordt zo evenredig mogelijk over de
beschikbare tijdsblokken verdeeld.
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Partij 1 = DVPR
Partij 2 = KSS
Partij 3 = NVP

Een onafhankelijke notaris verricht een loting om te
bepalen welke politieke partij de plek van partij 1, partij 2,
et cetera krijgt toebedeeld. Het Commissariaat voor de
Media past de uitslag van de loting vervolgens toe op de
indeling van het uitzendschema.
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Het Commissariaat voor de Media wijst de hoeveelheid
zendtijd aan de politieke partijen toe. Ook het uitzendschema
op de algemene programmakanalen, de technische specificaties, eventuele andere eisen voor aanlevering, en uitzendvoorwaarden waar de uitzendingen aan moeten voldoen om te
kunnen worden uitgezonden, worden aan de politieke
partijen bekendgemaakt. Dit uitzendschema geldt tot de
eerstvolgende verkiezingen.
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De politieke partijen zijn verantwoordelijk voor inhoud en aanlevering
conform de technische specificaties, eisen en voorwaarden, en de
tijdige aanlevering van deze uitzendingen aan de NPO. Bij niet tijdige
of onjuiste aanlevering staat het de NPO vrij om naar eigen inzicht de
zendtijd in te vullen. De uitzendingen van politieke partijen vallen
onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media.
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UITZENDSCHEMA

NPO 1
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Als door schemawijzigingen gedurende het jaar of andere
onvoorziene omstandigheden een geplande spot van een
politieke partij komt te vervallen, gaat de NPO zich
inspannen om een gelijkwaardig tijdstip ter vervanging van
de vervallen spot beschikbaar te stellen. Dit wordt aan de
desbetreffende politieke partij gemeld.
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Bij bijzondere omstandigheden treden het Commissariaat
voor de Media en de NPO op de kortst mogelijke termijn in
overleg. Waar deze bijzondere en onvoorziene omstandigheden leiden tot het afwijken van de procedure zoals
hiervoor beschreven, worden de betrokken politieke
partijen hierover geïnformeerd.
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Heeft u vragen over de toekenning van zendtijd politieke partijen? Neemt u dan contact op met het Commissariaat voor de Media. Wij helpen u graag. U kunt telefonisch
contact opnemen via 035 773 77 00 met Bert Kipp (b.kipp@cvdm.nl). Voor vragen over de aanlevering bij de NPO van televisiespotjes kunt u contact opnemen via
programmadata@npo.nl of met Joan Cheuk-Alam via 035 6773602.

Voor reguliere zendtijd
politieke partijen
zie andere kant

Verkiezingszendtijd

Vierenhalve week voor de verkiezingen informeert het Commissariaat voor de Media de politieke partĳen
over de indeling van de zendtĳd
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Uiterlijk één week voordat de Kiesraad definitief vaststelt welke partijen aan de verkiezingen
deelnemen, informeert de NPO het Commissariaat voor de Media over de uitzendschema’s met
beschikbare zendtijd op radio en televisie. De NPO maakt dit uitzendschema uitgaande van een
potentieel aantal deelnemende partijen. Dat potentiële aantal is het aantal partijen dat tijdens de
laatste verkiezingen in aanmerking kwam voor zendtijd plus vijf partijen. Per partij wordt 20
minuten radio (10 spots van 1 minuut en 1 spot van 10 minuten) en 18 minuten televisie (6 spots
van 3 minuten) beschikbaar gesteld.
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Op de dag dat de Kiesraad bekendmaakt hoeveel partijen daadwerkelijk aan de verkiezingen
deelnemen, informeert het Commissariaat voor de Media de NPO voor hoeveel partijen zendtijd
beschikbaar moet worden gesteld.
De NPO past de hoeveelheid beschikbare zendtijd in het uitzendschema aan op het aantal
daadwerkelijk deelnemende partijen en informeert het Commissariaat voor de Media hier binnen
twee werkdagen over.
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Gedurende de verkiezingsperiode worden
op alle televisie- en radioprogrammakanalen
tijdsblokken voor zendtijd politieke partijen
beschikbaar gesteld.

Zendtijd tv
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Op televisieprogrammakanalen wordt een onderscheid gemaakt tussen
tijdsblokken van 17:00 tot 18:00 uur1, van 18:00 tot 23:00 uur, en overige
tijdsblokken2. In de tijdsblokken van 17:00 tot 18:00 uur en van 18:00 tot 23:00
uur worden evenveel (of een veelvoud aan) tijdsblokken ter beschikking
gesteld als partijen die in aanmerking komen voor zendtijd voor de verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer of de leden van het Europese Parlement.
Alle politieke partijen krijgen gelijkwaardige tijdstippen voor het uitzenden
van hun spots toebedeeld.
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Op radioprogrammakanalen wordt zendtijd tussen 06:00 uur en 24:00 uur zo
evenredig mogelijk over de beschikbare dagen en zenders beschikbaar gesteld.
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1. Een spot die om 17:00 uur begint hoort bij het tijdsblok 17:00 tot 18:00 uur. Een spot die op 16:59 uur of
om 18:00 uur begint niet.
2. Voor het uitzendschema worden de eerste 15 minuten van de nieuwe kalenderdag nog gerekend tot
de vorige dag.
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Door de hierboven onder punt 3 benoemde verscheidenheid in tijdsblokken
wordt een evenwichtige en gelijkwaardige plaatsing gewaarborgd.
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De NPO informeert het Commissariaat voor de Media over het
uitzendschema, de technische specificaties, eventuele andere
eisen voor aanlevering, en uitzendvoorwaarden waar de spots
aan moeten voldoen om te kunnen worden uitgezonden.
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Op basis van het uitzendschema van de NPO en het daadwerkelijk aantal deelnemende partijen deelt het Commissariaat voor
de Media de zendtijd in. Hierbij wordt gebruikgemaakt van
geanonimiseerde partijen (partij 1, partij 2, et cetera).
Iedere partij krijgt per tijdsblok dezelfde hoeveelheid zendtijd.
Uiterlijk drie werkdagen nadat de Kiesraad heeft vastgesteld
welke partijen aan de verkiezingen deelnemen, verricht een
onafhankelijke notaris een loting om te bepalen welke politieke
partij de plek van partij 1, partij 2, et cetera krijgt toebedeeld.
Het Commissariaat voor de Media past de uitslag van de loting
vervolgens toe op de indeling van het uitzendschema.
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Uiterlijk vijf werkdagen nadat de Kiesraad definitief heeft
vastgesteld welke partijen aan de verkiezingen deelnemen, wijst het
Commissariaat voor de Media de hoeveelheid zendtijd toe. Ook het
uitzendschema op de algemene programmakanalen, de technische
specificaties, eventuele andere eisen voor aanlevering, en voorwaarden
waar de uitzendingen aan moeten voldoen om te kunnen worden
uitgezonden, worden aan de politieke partijen bekendgemaakt. De
uitzendingen starten ongeveer één week na dit besluit.
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De politieke partijen zijn verantwoordelijk voor inhoud en aanlevering
conform de technische specificaties, eisen en voorwaarden, en de tijdige
aanlevering van deze uitzendingen aan de NPO. Bij niet tijdige of
onjuiste aanlevering staat het de NPO vrij om naar eigen inzicht de
zendtijd in te vullen. De uitzendingen van politieke partijen vallen onder
het toezicht van het Commissariaat voor de Media.
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Als door schemawijzigingen of andere onvoorziene omstandigheden een geplande spot van een politieke partij komt te vervallen,
gaat de NPO zich inspannen om een gelijkwaardig tijdstip ter
vervanging van de vervallen spot beschikbaar te stellen.
Dit wordt aan de desbetreffende politieke partij gemeld.
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Politieke
partijen!

Bij bijzondere omstandigheden treden het Commissariaat voor de Media en de
NPO op de kortst mogelijke termijn in overleg. Waar deze bijzondere en
onvoorziene omstandigheden leiden tot het afwijken van de procedure zoals
hiervoor beschreven, worden de betrokken politieke partijen hierover
geïnformeerd.

Stem goed. Stem...

Politieke Partijen

Laat je
stem
horen!

Politieke Partijen

We zijn er
voor jou.
Dus stem!

Heeft u vragen over de toekenning van zendtijd politieke partijen? Neemt u dan contact op met het Commissariaat voor de Media. Wij helpen u graag. U kunt telefonisch
contact opnemen via 035 773 77 00 met Bert Kipp (b.kipp@cvdm.nl). Voor vragen over de aanlevering bij de NPO van televisiespotjes kunt u contact opnemen via
programmadata@npo.nl of met Joan Cheuk-Alam via 035 6773602.

