
Nieuws: Radio Nationaal ontslaat driekwart van personeel 

 

Radio Nationaal zal vanaf 1 augustus alleen nog maar non-stop 

muziek uitzenden. Hierdoor vervalt de werkgelegenheid voor 

negen medewerkers, driekwart van het totaal. Dat heeft 

eigenaar Ruud Hendriks bekendgemaakt. Hij zegt tot deze 

maatregel gedwongen te worden ‘door het falende beleid van de 

overheid inzake de herverdeling van FM-etherfrequenties’. De 

overheid wilde in eerste instantie een tijdelijke verdeling, 

waarbij ruimte was voor twee nieuwkomers. Radio Nationaal was 

één van de grootste kanshebbers bij de vergelijkende toets die 

tot de tijdelijke verdeling had moeten leiden. De rechtbank 

van Rotterdam heeft de overheid vorige week echter gedwongen 

af te zien van een vergelijkende toets, en haar opgedragen de 

radiofrequenties van alle commerciële zenders – dus zowel oude 

als nieuwe – te veilen voor een periode van acht jaar. Hiermee 

zijn op korte termijn de kansen voor Radio Nationaal op een 

FM-pakket dusdanig gedaald dat het station heeft moeten 

besluiten te snijden in de kosten aan de kant van de 

programmering. “Als ik dit niet doe, staat het voortbestaan 

van het hele bedrijf op losse schroeven,” aldus Hendriks. De 

uit drie personen bestaande commerciële afdeling blijft wel 

behouden. 

 

Onder de mensen die vanaf 1 augustus niet meer bij Radio 

Nationaal te horen zijn bevinden zich ervaren radiomakers als 

Bart van Leeuwen en Karel van Cooten. Ook Chiel Montagne en 

Imca Marina moeten hun programma’s staken. Radio Nationaal is 

het enige station dat vrijwel volledig gewijd is aan 

Nederlands product; 50% van de gedraaide platen is in de 

Nederlandse taal en nog eens 25% is nationaal product in een 

andere taal. Het radiostation is gestart op 5 mei 2000 en kwam 

vorig jaar ook al in de problemen omdat de zender te maken 

kreeg met twee financiers die hun verplichtingen niet 

nakwamen. Vlak voordat de inboedel zou worden verkocht, werd 

een nieuwe financier gevonden. 


