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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 27 maart 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31804 Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning 

en de financiering van de publieke omroep 

 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA  stemden voor. 

 

 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I onderdeel M 
26 à 49 (Van Dam en Voordewind)  

Met dit amendement wordt de begroting, bedoeld in artikel 2.10, 

tweede lid, onder g, onder het adviesrecht van het College van Omroepen 

gebracht, zodat het college een sterkere gegarandeerde betrokkenheid 

krijgt bij het beleid van de publieke omroep als geheel.  

Aangenomen. Voor stemden PvdA, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid 

Verdonk.  

 

Artikel I onderdeel N 
21 à 25 à 29 (Atsma c.s.) 
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Door dit amendement blijft de concessieperiode, vastgelegd in artikel 2.19, tien jaar. Voor 

de continuïteit van de publieke omroep als geheel is een concessieperiode van tien jaar van 

belang. Er is geen reden die te  bekorten tot vijf jaar. 

Het handhaven van de huidige concessieperiode in artikel 2.19 heeft tot gevolg dat de 

onderdelen van het wetsvoorstel waarin verwijzingen naar de concessieperiode worden 

gewijzigd, dienen te worden aangepast.  

Aangenomen. Voor stemden PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk.  

 
Artikel I, onderdeel U 
11 à 12 à 57 (Van der Ham en Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt dat de minister een aanvraag voor een erkenning kan afwijzen dan 

wel een erkenning kan intrekken op basis van twee slechte evaluaties. Na één slechte 

evaluatie, wordt de omroep binnen twee jaar opnieuw geëvalueerd. Voordat de minister 

besluit om een erkenning in te trekken dan wel een aanvraag voor een erkenning af te 

wijzen, moeten de Raad voor Cultuur, het Commissariaat van de media  en het NPO om 

advies gevraagd worden. Het tijdstip van intrekking mag maximaal één jaar na het 

intrekkingsbesluit liggen. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

Artikel I, onderdeel Z 
31 à 46 à 53 à 64 (Remkes)  

Het wetsvoorstel regelt dat de leden van de raad van toezicht van de NPS gezamenlijk door 

de minister kunnen worden ontslagen als in twee achtereenvolgende evaluatierapporten is 
vastgesteld dat de NPS onvoldoende heeft bijgedragen aan de uitvoering van de publieke 

mediaopdracht op landelijk niveau door de wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven aan 

zijn publieke taak. Een evaluatie dient volgens de Mediawet 2008 echter in elk geval eens 

in de vijf jaar plaats te vinden. De wet geeft de raad van toezicht van de NPS dus nog eens 

vijf jaar de kans om het beter te doen. De indiener meent dat deze tijdsbepaling te lang is. 

Dit amendement regelt derhalve dat de NPS na een onvoldoende evaluatie in elk geval 

binnen twee jaar nogmaals wordt geëvalueerd (II). Tevens past dit amendement  (I) de 

ontslagbepaling betreffende de leden van de raad van toezicht van de NPS aan, opdat deze 

bepaling beter aansluit bij de nieuwe evaluatiebepaling alsmede bij de overige ingediende 

amendementen. 

Dit amendement is wetstechnisch gewijzigd in onderdeel II, opdat de tekst van de hierin 

voorgestelde evaluatiebepaling beter aansluit bij de evaluatiebepaling in amendement nr. 

57. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 
Artikel I, onderdeel HH 
27 à 61 à 66 (Atsma / Jasper van Dijk) 

 Dit amendement beoogt meer ruimte te geven voor het verzorgen van dagprogrammering 

door de publieke omroep, zonder afbreuk te doen aan het recht op een evenwichtige 

plaatsing. Dit wordt bereikt door voor alle publieke media-instellingen te bepalen dat zij 

zelf kunnen kiezen om het tijdvak waarbinnen de evenwichtige verdeling van de 

toegekende uren zoals gesteld in artikel 2.51 Mediawet 2008 plaatsvindt, uit te breiden 

met de uren tussen 07.00 – 16.00 uur. Hiermee tellen de betreffende uren tussen 07.00 – 
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16.00 uur tevens mee voor de publieke mediaopdracht én komen in aanmerking voor 

financiering. Daarnaast wordt dit bereikt doordat de raad van bestuur voortaan ook een 

regeling dient te treffen voor de beschikbaarheid van budgettering voor de uren van 

evenwichtige plaatsing. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de beoogde extra 

budgettaire ruimte voor het verzorgen van dagprogrammering. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA en het lid 

Verdonk.  

 
Artikel I, onderdeel QQ  

37 (Van Dam) 

Nu het percentage niet meer in de wet wordt vastgelegd, is het wel wenselijk dat in de wet 

een bandbreedte wordt opgenomen zodat ministers niet met enige willekeur het  

percentage zeer hoog of zeer laag kunnen vaststellen. Het Europees minimum is tien 

procent van budget of zendtijd. Daaraan houdt de indiener vast. Het maximum percentage 

wordt twintig procent van het totale budget van de publieke omroep, omdat het niet zo 

mag zijn dat de publieke omroep kan worden uitgekleed door hem te verplichten vrijwel 

alles uit te besteden. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid 

Verdonk.  

 

Artikel I, onderdeel TT 
24 à 56 (Van Dam) 

Het bestaande artikel 2 132 bood kennelijk ruimte om algemene glossy’s  uit te geven zoals 
de Maria of de Eva. De indiener wil deze ruimte beperken. Daartoe dient de formulering dat 

nevenactiviteiten direct gerelateerd moeten zijn aan media -aanbod van de publieke 

omroep. Dat wil zeggen dat bladen die gekoppeld zijn aan een of meerdere  programma’s 

wel kunnen worden uitgegeven, maar dat voor bladen die zo een relatie niet kennen, zoals 

algemene glossy’s, geen toestemming kan worden gegeven. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en het lid 

Verdonk. 

 

Artikel I, onderdeel UU 

30 (Voordewind) 

Dit amendement beoogt de bij algemene maatregel van bestuur te  stellen regels en 

beperkingen niet van toepassing te laten zijn op de inkomsten uit contributies en 

verenigingsactiviteiten.  

In de bij nota van wijziging voorgestelde formulering was dat ten onrechte en in afwijking 

van de thans geldende regeling wel het geval.  
Voorts wordt met de hier voorgestelde tekst niet op voorhand uitgesloten dat net als nu op 

enig moment in de toekomst inkomsten uit programmabladen binnen bij algemene 

maatregel van bestuur te stellen grenzen kunnen worden gebruikt voor  

verenigingsactiviteiten. 

Aangenomen. Voor stemden PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA. 

 

Artikel I, onderdeel IIIa 

58 (Van der Ham c.s.) 
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Dit amendement strekt ertoe de financiering van de lokale publieke  omroepen 

nadrukkelijker terecht te laten komen bij deze omroepen. De voorgestelde regeling is als 

volgt. Het huidige artikel 2.61, eerste lid, van de Mediawet 2008 bepaalt dat het 

Commissariaat voor de Media een lokale instelling als publieke media-instelling (lees: een 

lokale publieke  omroep) kan aanwijzen voor de verzorging van de publieke mediadiensten 

op lokaal niveau. Voor die aanwijzing komen volgens het tweede lid van dat artikel enkel 

instellingen in aanmerking die aan een aantal eisen voldoen. Eén van die eisen is dat die 

instelling volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor het media-aanbod 
bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende gemeente  

voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Er 

vindt dus een koppeling plaats tussen de financiering van de lokale omroep en het 

programmabeleidsbepalend orgaan (dat is het orgaan dat het beleid voor het media -

aanbod van de lokale omroep bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in een gemeente). De 

financiering van de lokale omroep wordt direct gekoppeld aan een positief advies van de 

gemeenteraad over de representativiteit van het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo). 

Als een gemeenteraad ten onrechte een pbo nietrepresentatief verklaart, staat daartegen 

beroep en bezwaar open. 

Nieuw is dat het onderhavige voorstel toevoegt dat, indien een gemeenteraad positief 

adviseert over de representativiteit van dat orgaan, de desbetreffende gemeente ook 

gehouden is die lokale publieke omroep te bekostigen. 

Als de groei van het gemeentefonds sinds 2000 wordt meegenomen komt de compensatie 

via het Gemeentefonds voor 2009 neer op circa € 9,9 miljoen, ofwel € 1,30 per 
woonruimte. Indexering volgt het Gemeentefonds. 

Via dit amendement is voorzien in een evaluatie om de drie jaar. Deze monitoring is een 

extra middel om de gemeenten hun verplichtingen na te laten komen zonder dat de 

systematiek van het Gemeentefonds wordt aangetast. 

Aangenomen. Tegen stemde SGP. 

 

Artikel I, onderdeel QQQ 

23 (Van Dam) 

Er zijn nog geen duidelijke criteria op basis waarvan omroepverenigingen en andere 

media-instellingen worden geëvalueerd. Het is wenselijk dat die criteria worden opgesteld. 

Door gebruik te maken van de gekozen voorhangprocedure voor een AMvB wordt het 

parlement betrokken bij de vaststelling van deze criteria, en wordt een ieder in de 

gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de ontwerp AMvB. 

Aangenomen. Tegen stemde het lid Verdonk.  

 
Artikel I, onderdeel AAAA 
13 à 63 (Remkes) 

Veel van de in de delegatiebepalingen opgenomen onderwerpen zijn van zodanig belang 

dat parlementaire betrokkenheid gewenst is.   

Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en het lid 

Verdonk.  

 

Artikel I nieuw artikel Ia 
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65 (Remkes) 

Met dit amendement wordt voorkomen dat de leden van de raad van toezicht van de NOS 

na een slechte evaluatie nog eens vijf jaar de kans krijgen om het beter te doen. Deze 

tijdsbepaling is volgens de indiener te lang. Tevens is de indiener van mening dat de 

minister ook de raad van toezicht van de NOS, net als de raad van toezicht van de NPS, na 

twee slechte evaluaties moet kunnen ontslaan.  

Dit amendement regelt derhalve dat de raad van toezicht van de NOS op dezelfde wijze 

wordt ingericht als de raad van toezicht van de NPS. Tevens  
regelt dit amendement dat de NOS na een slechte evaluatie binnen twee jaar nogmaals 

wordt geëvalueerd. Tot slot regelt het amendement dat de leden van de raad van toezicht 

van de NOS gezamenlijk door de minister kunnen worden ontslagen als in twee 

achtereenvolgende evaluatierapporten is vastgesteld dat de NOS onvoldoende heeft 

bijgedragen aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau door de 

wijze waarop zij uitvoering heeft gegeven aan haar publieke taak.  

Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA 

en het lid Verdonk.  

 

 

 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 

Artikel IV, nieuw artikel IVA 
9 à 50 (Van der Ham / Remkes)  

De indieners onderschrijven het belang van specifiek aanbod van levensbeschouwelijke 

aard, waarbij een breed publiek van geïnteresseerden hier kennis van kan nemen. De 

indieners menen dat dergelijk aanbod bijdraagt aan wederzijds begrip en kennismaking 

tussen bevolkingsgroepen en herkent de maatschappelijke consensus voor dit type aanbod. 

De indieners beogen met dit amendement dit type aanbod op een meer geïntegreerde 

wijze in het omroepbestel op te nemen. 

Dit amendement bepaalt dat kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijk 

grondslag vier jaar na de plaatsing van deze wet in het Staatsblad geen aanwijzing meer 

kunnen krijgen. De wetgever heeft tot vier jaar na de plaatsing van deze wet in het 

Staatsblad om, in overleg met de verschillende partijen, te komen tot een vorm in de 

wetgeving, waarbij de taakorganisaties of de bestaande omroepverenigingen de 

programma’s van de genoemde genootschappen ruimte bieden. Bij de inwerkingtreding 

van artikel IVA is dit aanbod derhalve geborgd binnen een geïntegreerde structuur. 

Ingetrokken. 
 
Artikel I, onderdeel U 

22 (Van Dam) 

Met dit amendement wordt geregeld dat een omroepvereniging of instelling na een 

negatieve evaluatie al na een jaar opnieuw wordt geëvalueerd. Indien ook deze tweede 

evaluatie tot een onvoldoende leidt, kan op basis van het tweede deel van dit amendement 

de verleende erkenning worden ingetrokken. 

Ingetrokken. 
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Artikel I, onderdeel R 
10 à 17 à 45 (Bosma) 

Verwacht mag worden dat ook omroepen een solide financiële basis hebben. Dit 

amendement stelt hier nadere eisen aan en regelt derhalve dat een omroep die in de 

voorafgaande erkenningsperiode een voorlopige erkenning had niet in aanmerking kan 

komen voor een erkenning als deze omroep ooit om uitstel van betaling in de zin van 

afdeling 3 van hoofdstuk IV van de Invorderingswet 1990 heeft gevraagd of in surseance 

van betaling in de zin van titel II van de Faillissementswet heeft verkeerd. Dit amendement 
regelt hetzelfde voor omroepen die voor het eerst een voorlopige erkenning aanvragen. 

Dit amendement is technisch gewijzigd in verband met de Tweede Nota  van Wijziging (31 

804 nr. 18) van 19 maart 2009. 

Verworpen met algemene stemmen. 
 
Artikel I, onderdeel HH 

14 (Peters) 

Dit amendement verlaagt de bovengrens van 400 000 leden naar 300 000 leden. De 

indiener beoogt daarmee de ledenjacht van publieke  omroepen te beperken. De ledenja cht 

gaat ten koste van dat waar publieke omroepen voor zijn opgericht: mooie, 

onderscheidende programma’s maken. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en PvdD. 

 

Artikel I, onderdeel SS 
16 à 48 (Remkes)  

Het stimuleringsfonds dient als uitgangspunt te hebben het stimuleren van kwalitatief 

hoogwaardige media producties, los van de vraag wie dat doet. Daarom dienen ook 

commerciële media -instellingen niet op voorhand uitgesloten te zijn. 

Dit amendement is om wetstechnische redenen gewijzigd. In het voorgestelde onderdeel 

SSa is de per abuis opgenomen zinsnede «2. benoemd, geschorst en ontslagen door Onze 

minister» vervallen en in het voorgestelde onderdeel SSb is «vernummering» veranderd in 

«verlettering». 

Verworpen. Voor stemden GroenLinks, D66, PvdD, VVD en het lid Verdonk. 

 

Artikel I, onderdeel ZZ 

28 (Voordewind c.s.) 

Dit amendement strekt ertoe om de variabele component die in de taken van de NPS zit, 

sterker terug te laten komen bij het vaststellen van de maximering van het budget van de 

NPS. Dit gebeurt door de voorgestelde maximering vast te stellen op het gemiddelde van 

wat de omroepverenigingen ontvangen. Daardoor wordt dit maximum hoger wanneer er 
minder omroepverenigingen zijn en dus meer behoefte is aan de aanvullende taak van de 

NPS. Tegelijk is het maximum lager wanneer er meer omroepverenigingen zijn en er dus 

minder behoefte is aan de aanvullende taak van de NPS. 

Verworpen. Voor stemden VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk.  

 

Artikel I, onderdeel AAA 
15 à 51 (Peters) 
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Dit amendement verhoogt het programmaversterkingsbudget van dertig naar veertig 

procent van het totaalbudget. Dat is van belang omdat de pluriformiteit van de omroepen 

gering is met een overschot aan witte, grijze leden. Door meer budget toe te kennen aan 

de raad van bestuur heeft deze meer mogelijkheden om te sturen op een evenwichtig 

totaalaanbod en lacunes in de pluriformiteit te dichten, bijvoorbeeld als het gaat om 

jongeren in de grote steden. 

Verworpen. Voor stemden GroenLinks, D66 en PvdD. 

 
Artikel I, onderdeel AAA 

20 (Voordewind en Atsma) 

Dit amendement strekt ertoe om het budget voor de versterking van het media-aanbod 

van de landelijke publieke mediadienst op vijfentwintig procent te stellen van het totaal 

van de budgetten van de landelijke publieke mediadienst. 

In het wetsvoorstel wordt het budget voor nieuwe media toegevoegd aan het 

programmaversterkingsbudget, dat hiermee feitelijk op 30 procent komt. De afgelopen 

jaren is het geld steeds buiten de reguliere  geldstroom toegekend op basis van het 

experimentele karakter van de nieuwe mediavormen. Intussen maakt al het publieke 

media-aanbod, ook digitale radio en televisiekanalen, Uitzending Gemist en ander 

internetaanbod, onlosmakelijk deel uit van de publieke taak en zijn de «nieuwe 

diensten» geïntegreerd in de hoofdtaak van de publieke omroep. 

De indieners zijn van mening dat het dan ook voor de hand ligt het budget voor nieuwe 

diensten op dezelfde wijze toe te kennen als de budgetten voor radio en televisie. Dit is in 

lijn met het multimediale uitgangspunt van de mediawet en eerdere uitlatingen van de 
Minister van OCW waarin deze aangaf dat naarmate andere distributievormen dan de 

klassieke 5 radio - en 3 tv-netten een meer geïntegreerd deel van het totale  aanbod gaan 

vormen, het voor de hand ligt een deel van het budget voor nieuwe diensten op dezelfde 

wijze toe te kennen als de budgetten voor radio en televisie. 

Verworpen. Voor stemden ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk. 

 

Artikel I, onderdeel AAA 
15 à 52 (Peters) 

Omdat het van belang is dat het programmaversterkingsbudget voor lacunes wordt 

gebruikt laat dit amendement de voorgestelde wijziging van artikel 2 150, tweede lid, 

vervallen. Het huidige artikel 2 150, tweede lid, blijft hierdoor bestaan, hetgeen bepaalt 

dat onder versterking van het media-aanbod wordt verstaan: 

a. versterking van het onderscheidende karakter van het media-aanbod; 

b. bevordering van een herkenbaar media-aanbod op de onderscheiden aanbodkanalen, 

waaronder de bevordering van samenwerkingsprojecten; 
c. bevordering van media -aanbod gericht op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen, 

waaronder in elk geval jeugd en minderheden; en 

d. bevordering van media-aanbod van culturele aard en programmaaanbod dat betrekking 

heeft op kunst, waaronder in elk geval toneel, documentaires, film, hoorspelen, klassieke 

muziek en opera. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD en VVD.  
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Artikel I, onderdeel PPPa 
19 à 47 à 55 (Remkes) 

De indruk moet vermeden worden dat evaluatiecommissie(s) niet echt 

onafhankelijk kunnen functioneren. Daarom verdient het de voorkeur de 

eindverantwoordelijkheid voor de benoeming bij de minister te leggen. 

Dit amendement is gewijzigd om enkele wetstechnische onjuistheden te  

herstellen. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en SGP.  
 
 
Moties 
 

41 (Atsma c.s.) om middelen beschikbaar te stellen voor een volwaardige 

dagprogrammering 

Ingetrokken. 

 

32 (Bosma) om ook bij bestaande omroepen een nulmeting uit te voeren 

Verworpen. Voor stemden D66, VVD en het lid Verdonk. 

 

33 (Bosma) over opheffen Wereldomroep en de vrijkomende middelen terug te geven aan 

de belastingbetaler 

Verworpen. Voor stemde het lid Verdonk. 

 
34 (Bosma) over het onderbedelen van Vara en NPS bij het maken van informatieve 

programma's 

Verworpen met algemene stemmen.  

 

35 (Jasper van Dijk) over opstellen heldere en toetsbare criteria voor visitatiecommissie 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

36 (Jasper van Dijk) over onderzoek naar reclamevrije publieke omroep 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdD, SGP en het lid Verdonk.  

 

38 (Van Dam) om het het indirect meebetalen door kijkers en luisteraars aan commercials 

te stoppen 

Aangenomen. Tegen stemde de SGP. 

 

39 (Atsma / Remkes) om de 2 mln. extra middelen te oormerken voor de regionale 
omroepen 

Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk.  

 

40 (Atsma c.s.) om de rol van raad van bestuur en toezichthouder bij NOS RTV te 

ontvlechten 

Aangenomen met algemene stemmen. 
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42 à 67 (Atsma c.s.) over ruimte voor de publieke omroep om nieuws te duiden 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het 

lid Verdonk.  

 
43 à 68 (Voordewind c.s.)  over overleg met de omroepen over de quotaregeling Europese 

onafhankelijke producties 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid 

Verdonk. 
 

44 (Peters) over onderzoeken gevolgen economische crisis voor publieke omroep 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en PvdD. 

 

59 (Van der Ham / Jasper van Dijk) over financiering van de lokale omroep 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, CDA 

en het lid Verdonk.  

 

60 (Van der Ham c.s.) over onderzoek  naar de haalbaarheid van integratie van de taken 

van de omroepen van levensbeschouwelijke aard   met de taken van omroepverenigingen 

en taakorganisaties 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, 

CDA en het lid Verdonk.  

 


