
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 

 
 

 
 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 

 
 datum 10 april 2019 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35042 
 
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de 
nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden 
van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie 
van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het 
Commissariaat voor de Media 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 april 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.   
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
11  18 (Aartsen en Van der Molen) over onverenigbaarheid van het lidmaatschap van 
RvT of bestuur met een landelijke politieke functie. 
 
De indieners beogen met dit amendement te voorkomen dat leden van een van beide 
Kamers der Staten-Generaal en personen die een bezoldigde functie vervullen bij een 
fractie in de Staten-Generaal en/of bij een partijbureau, een eigen omroep starten of op 
bestaande omroepen, inclusief de taakomroepen en samenwerkingsomroepen, invloed uit 
oefenen. Gelieerde organisaties vallen niet onder de reikwijdte van dit amendement. 
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In Nederland is een vrije pers die zich gevrijwaard weet van politieke bemoeienis een groot 
goed wat beschermd moet worden. Het is daarom een goed gebruik dat politieke partijen 
zich niet bemoeien met de inhoud van publieke omroepen. Maar op dit moment staat het 
eenieder vrij om een publieke omroep te starten. Een aanvraag voor het starten van een 
nieuwe omroep wordt op verschillende criteria getoetst, zoals het hebben van voldoende 
leden, een beleidsplan en toegevoegde waarde, maar de huidige wet kan niet voorkomen 
dat een omroep wordt gestart door personen die deel uitmaken van de Staten-Generaal, 
bestuursleden van een politieke partij en/of personen die bestuurslid zijn en/of een 
bezoldigde functie vervullen bij een fractie of een partijbureau van een politieke partij 
waarvan er vertegenwoordigers in de Staten-Generaal zitting hebben.  
 
De indieners zijn van mening dat dit een onwenselijke vermenging van politiek en media is. 
Ook moet de minister, die gecontroleerd wordt door de Staten-Generaal, een besluit 
nemen over de mogelijke aanvraag van diezelfde leden van de Staten-Generaal, personen 
die bestuurslid zijn en/of een bezoldigde functie vervullen bij een fractie of een 
partijbureau van een politieke partij waarvan er vertegenwoordigers in de Staten-Generaal 
zitting hebben. Dit is een vermenging van belangen die de indieners onwenselijk vinden. 
Om te voorkomen dat het externe pluriforme stelsel gebruikt wordt door politieke partijen 
om een aanvraag voor een publieke omroep in te dienen, wensen de indieners een aantal 
afwijzingsgronden voor het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur van een 
omroepvereniging of samenwerkingsomroep in de wet op te nemen. 
Aangenomen. Voor: DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en 
FvD. 
 
Artikel I, na onderdeel DD 
9 (Van der Molen/Aartsen) over het voorkomen van dubbele kosten voor de 
signaaldoorgifte. 
 
Het voorgestelde amendement regelt dat vanaf een in de markt gebruikelijk en geschikt 
centraal overnamepunt in Nederland (zoals de MediaGateway) de must-deliververplichting 
stopt en de must-carryverplichting start. De indieners willen hiermee bewerkstelligen dat 
marktpartijen geen dubbele kosten kunnen rekenen voor signaaldoorgifte. Het gevolg 
hiervan is dat de NLPO/lokale omroepen geen dubbele kosten kunnen maken voor 
signaaldoorgifte. 
Aangenomen met algemene stemmen.  
 
Artikel I, na onderdeel GG 
13  17 (Westerveld) over het expliciet regelen van handhaving van de naleving van het 
redactiestatuut. 
 
Met dit amendement regelt de indiener dat het Commissariaat voor de Media er actief op 
toeziet dat het redactiestatuut binnen publieke en commerciële media-instellingen wordt 
gehandhaafd en nageleefd. In het redactiestatuut moet de onafhankelijkheid en 
medezeggenschap van redacties worden vastgelegd. De indiener vindt het van belang dat 
redacties te allen tijde onafhankelijk kunnen opereren van externe belangen en de 
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persvrijheid wordt gewaarborgd. Met dit amendement regelt de indiener dat hier expliciet 
op wordt toegezien. 
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen 
12 (Westerveld) over een versterkt voordrachtsrecht voor leden van de RvT. 
 
Met dit amendement regelt de indiener dat de gezamenlijke ondernemingsraden van de 
NPO, de NOS, de NTR en de omroeporganisaties het recht krijgen om één derde van de 
toezichthouders via een «versterkt» voordrachtsrecht te benoemen. Dit houdt in dat de OR 
één derde van de toezichthouders voordraagt aan Onze Minister. De indiener constateert 
dat de ondernemingsraden bij grote besloten vennootschappen dit recht reeds hebben. De 
indiener is van mening dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van de 
samenleving en het bedrijfsleven. Door de gezamenlijke ondernemingsraden van de NPO, 
de NOS, de NTR en de omroeporganisaties dit recht te verlenen krijgen zij eenzelfde 
rechtspositie als de ondernemingsraden van besloten vennootschappen. Voor het overige 
respecteert de indiener de voorgestelde wijzigingen omtrent de procedure van de 
benoeming. 
Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK. 
 
Diverse artikelen 
14 (Westerveld/Van den Hul) over het stimuleren van diversiteit in de samenstelling van de 
RvT 
 
Van oudsher moeten raden van toezicht de belangen van de samenleving behartigen. 
Goede belangenbehartiging en goed toezicht zullen het beste plaatsvinden in raden van 
toezicht met een diverse samenstelling. In het advies of voordracht aan de Minister van 
OCW over de benoeming van de toezichthouder bij de NPO, RPO, NOS, NTR en Ster moet 
in het advies in ieder geval worden ingegaan op de geschiktheid van de kandidaat, de 
profielschetsen, de positie van de kandidaat in het rooster van aftreden en de procedure 
die heeft geleid tot het advies. Dit amendement regelt dat in dit advies ook expliciet wordt 
ingegaan op hoe met de voorgenomen benoeming rekening is gehouden met diversiteit. 
Hiermee beogen de indieners dat een diverse raad van toezicht wordt gestimuleerd. 
Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de 
ChristenUnie.  
 
Artikel I, onderdeel W, vervalt 
8 (Van den Hul c.s.) over het niet wijzigen van de indexeringsbepaling. 
 
Dit amendement regelt het behoud van de indexeringsbepaling zoals deze in de huidige 
Mediawet 2008 staat opgenomen.  
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De indieners constateren dat de door de regering voorgestelde wetswijziging van artikel 
2.148a van de Mediawet 2008, en daarmee een wijziging van de indexeringsbepaling, leidt 
tot teruglopende inkomsten voor de landelijke 
publieke mediaopdracht. 
Indieners delen daarbij niet de mening van de regering dat het huidige artikel 
onduidelijkheid zou scheppen over de indexeringsbepaling. Het huidige wetsartikel artikel 
2.148a biedt volgens de indieners namelijk juist voldoende duidelijkheid met betrekking tot 
het te indexeren bedrag binnen de mediabegroting voor de landelijke publieke  
mediaopdracht. Zo beoogt het huidige artikel 2.148a uit de Mediawet 2008, tweede lid, 
nadrukkelijk dat de jaarlijkse indexering plaatsvindt over het gehele bedrag dat jaarlijks 
ten minste ter beschikking wordt gesteld ter uitvoering van de landelijke publieke 
mediaopdracht. Dit is tevens verduidelijkt in bijbehorende toelichting: «Het gaat dus voor 
alle duidelijkheid om de middelen die het Rijk ter beschikking stelt middels de 
mediabegroting, die gevuld wordt uit de Rijksmediabijdrage en de inkomsten van de Ster.» 
Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 
 
  
Artikel I, na onderdeel DD en na onderdeel EE 
10 (Sneller) over schrappen van de bevoegdheid van de minister tot schorsing en 
vernietiging van besluiten van het Commissariaat. 
 
Met onderhavig amendement realiseert indiener dat Onze Minister niet langer bevoegd is 
besluiten van het Commissariaat voor de Media te schorsen en te vernietigen. Het 
Commissariaat ziet toe op de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van 
audiovisuele media. Het is van groot belang dat media onafhankelijk hun taak kunnen 
uitoefenen en zo hun bijdrage kunnen leveren aan de informatievrijheid en aan het 
democratisch proces. Het gaat daarbij niet alleen om onafhankelijkheid van commerciële 
invloeden, maar ook om onafhankelijkheid van politieke en bestuurlijke beïnvloeding. Al 
eerder zijn in de Kamer initiatieven genomen de onafhankelijkheid van het Commissariaat 
verder te waarborgen, waaronder de procedure van het benoemen, herbenoemen en 
ontslaan van de leden van het Commissariaat zodanig in te richten dat volstrekte 
onafhankelijkheid van politieke bemoeienis gewaarborgd is (motie-Paternotte en Van der 
Molen – 32827–108). Met de onafhankelijkheid van het Commissariaat is daarom niet 
verenigbaar dat Onze Minister de besluiten van het Commissariaat kan schorsen en 
vernietigen. Onderhavig amendement maakt dit derhalve ongedaan.  
Voor verschillende zbo’s geldt via de Kaderwet zbo’s dat Onze Minister een besluit van een 
zbo kan vernietigen. Hierop is echter voor bepaalde zbo’s bij wet een uitzondering 
gemaakt. Voor de AFM, ACM, Autoriteit persoonsgegevens en DNB geldt dat in de 
specifieke wet waarop zij toezicht houden, wordt aangegeven dat artikel 22 van de 
Kaderwet zbo’s niet van toepassing is. In de evaluaties van de Kaderwet zbo’s wordt 
hierover het volgende opgemerkt: «In alle gevallen betreft het zbo’s met als 
instellingsmotief «onafhankelijkheid». De uitzondering wordt dan ook in alle gevallen 
gemotiveerd door te wijzen op het belang van de borging van de onafhankelijkheid van het 
zbo.»  
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Wat de indiener betreft geldt deze redenatie net zo goed voor het Commissariaat, en de 
indiener wil daarom deze uitzondering voor het Commissariaat tevens in de Mediawet 
toevoegen, teneinde de onafhankelijkheid van deze toezichthouder van politiek en 
bestuurlijke beïnvloeding te waarborgen. 
Verworpen. Voor: de PvdD, DENK en D66. 
 
 
Moties 

15 (Van den Hul/Kwint) over uitgaan van de loon- en prijsbijstellingen. 
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD.  

16 (Westerveld) over de implementatie van een streamingheffing. 
Aangehouden. 

 

 

 

 


