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De Mol zoekt confrontatie  
met Sanoma over SBS

televisiedraMa

Johan Leupen en Jeroen Segenhout 
Laren 

Tv-producent John de Mol stevent af op een 
harde confrontatie met Sanoma over hun 
gezamenlijke televisiezender SBS. Volgens 
De Mol dreigt er een ‘onwerkbare situatie’ 
te ontstaan, omdat het Finse Sanoma niet 
in staat of niet bereid is voldoende te in-
vesteren in SBS (SBS6, Net5 en Veronica).

‘ We lopen tegen een muur aan’, zegt De 
Mol in een vraaggesprek met Het Financi-
eele Dagblad. De Mol roept de Finnen pu-
bliekelijk op hun belang in SBS aan hem 
te verkopen. Deze krant meldde vorige 
week al dat de tv-producent een bod van 
€ 373 mln heeft gedaan op het Sanoma- 
belang in SBS. ‘Een zeer genereus bod’, 
zegt de tv-producent. 

Het bod van De Mol betekent dat SBS Ne-
derland op € 520 mln wordt gewaardeerd. 
Sanoma en De Mol kochten het bedrijf in 
2011 nog voor ruim € 1 mrd. Ze hoopten de 
zenders nieuw leven in te blazen, maar de 
kijkcijfers vallen tot dusver tegen. 

‘De filosofie die we ooit afgesproken 
hebben voor SBS, kan Sanoma nu niet 
meer invullen’, concludeert De Mol. De 
uitgever is bezig met een ingrijpende sa-
nering, onder meer door ruim de helft van 
zijn Nederlandse tijdschriften te verkopen 
of te schrappen. 

‘Sanoma staat letterlijk in brand, het be-
drijf staat op zijn grondvesten te schud-
den’, zegt De Mol. Mede door de aankoop 
van SBS zucht het bedrijf onder een hoge 

schuldenlast. Volgend jaar wacht een gro-
te herfinanciering. De discussie daarover 
met banken verloopt moeizaam.

Volgens De Mol is jaarlijks tot € 20 mln 
aan extra investeringen nodig voor de pro-
gramma’s van SBS. Hij betwijfelt of meer-
derheidsaandeelhouder Sanoma dat 
nog kan opbrengen. Via zijn bedrijf Tal-
pa houdt de tv-producent een belang van 
33% in SBS, het resterende deel is in han-
den van Sanoma.

De Mol zegt onomwonden geen ver-
trouwen meer te hebben in Hans Edin, 
de Finse SBS-topman die door Sanoma is 
geparachuteerd. ‘De man is compleet on-
zichtbaar.’ Ook verzet De Mol zich tegen 
Finse pogingen om zijn programmadirec-
teur en vertrouweling Remko van Wester-
loo buitenspel te zetten. ‘Ze kunnen Van 
Westerloo ontslaan, maar ik behoud het 
recht op de benoeming van die positie. Met 
zo’n stap zouden ze dus niks bereiken.’ 

De Mol heeft verder de bekende pro-
cesadvocaat Jerry Hoff naar voren gescho-
ven als zijn nieuwe commissaris. Hoff gaat 
de Talpa-belangen binnen SBS verdedigen.

In een reactie laat Sanoma weten ‘on-
plezierig verrast’ te zijn door de uitspra-
ken van De Mol. De uitgever zegt dat SBS 
een sleutelrol speelt in zijn multimediale 
strategie en stelt tevens dat zijn financie-
le positie ‘stabiel’ is. 
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