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33 541 Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het 
stelsel van de landelijke publieke omroep te 
moderniseren 

Nr. 33  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN HUIZING EN VAN 
DAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 
Ontvangen 2 juli 2013 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel LLLL, wordt in artikel 9.7 in de aanhef na «met 
inachtneming van afdeling 2.2.2» ingevoegd: en onverminderd artikel 
9.8a. 

II

In artikel I, onderdeel LLLL, wordt na artikel 9.8 een artikel toegevoegd, 
luidende: 

Artikel 9.8a  

De omroepverenigingen PowNed en WNL kunnen afzien van deelname 
aan de procedure tot verlening van de erkenningen, bedoeld in artikel 9.7, 
door het indienen van een aanvraag voor een voorlopige erkenning als 
bedoeld in artikel 2.23, tweede lid. In afwijking van artikel 2.26, eerste lid, 
onderdeel a, kan Onze Minister voor de erkenningperiode die loopt van 
1 januari 2016 tot en met 31 december 2020, een voorlopige erkenning als 
bedoeld in artikel 2.23, tweede lid, verlenen aan een of beide van de 
omroepverenigingen. 

Toelichting  

Dit amendement voorziet in de mogelijkheid van een verlengde 
aspirantstatus voor de omroepen PowNed en WNL. Beide omroepen 
hebben de aspirantstatus op het moment dat het wetsvoorstel over de 
fusieomroepen wordt behandeld. Daarmee worden voor hen de 
spelregels veranderd tijdens de wedstrijd. Dit amendement heeft als 
bedoeling beide aspirantomroepen meer tijd te geven zich aan te passen 
aan de nieuwe situatie. 
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Het amendement regelt derhalve dat de omroepverenigingen PowNed 
en WNL een verlengde aspirantstatus (een nieuwe voorlopige erkenning) 
kunnen krijgen in de eerstvolgende erkenningsperiode. Dit in afwijking 
van het voorgestelde artikel 2.26, eerste lid, onder a (voorlopige erkenning 
slechts eenmaal mogelijk), en in aanvulling op de thans beoogde 
overgangsregeling uit het voorgestelde artikel 9.7, onder c. Powned en 
WNL hebben hierdoor bij de eerstvolgende erkenningperiode zowel de 
mogelijkheid zich ofwel aan te sluiten bij een van de andere in dat artikel 
genoemde omroeporganisaties (op basis van artikel 9.7, onder c), ofwel 
om een verlengde aspirantsstatus te verkrijgen (op basis van artikel 9.8a). 

Huizing
Van Dam
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