Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 13 september 2006
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Cultuur

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30402

Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de
rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de
naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 12 september 2006
aangenomen door de Tweede Kamer. D66, de VVD, het CDA, de SGP, de LPF, de Groep
Wilders, de Groep Nawijn, de Groep Van Oudenallen en de Groep Van Schijndel stemden
voor.
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel I, nieuwe onderdelen Ga en Gb
12 (2e Herdruk) (Örgü)
Dit amendement strekt ertoe de regelgeving met betrekking tot sponsoring en reclame bij
commerciële omroepen te verruimen tot het niveau van de Richtlijn Televisie zonder grenzen
(89/552). De Nederlandse mediawetgeving stelt momenteel strengere eisen aan de
mogelijkheden voor commerciële omroepen om gesponsorde programma’s en reclame
uit te zenden dan volgens de Richtlijn televisie zonder grenzen strikt
noodzakelijk, bijvoorbeeld betreffende diverse vormen van zogenaamde split screen
advertising. Die strenge Nederlandse regels voor reclame en sponsoring belemmeren
Nederlandse commerciële omroepen in te spelen op ontwikkelingen. RTL Nederland heeft
mede daardoor in het verleden besloten formeel te verhuizen naar Luxemburg, waardoor de
onwenselijke situatie is ontstaan dat RTL, SBS en Talpa en anderen weliswaar op dezelfde
markt, maar niet op dezelfde voorwaarden concurreren. Bovendien zijn de strengere regels
nauwelijks houdbaar door eenvoudige internationale uitwijkmogelijkheden voor media en de
opkomst van radio en TV via internet.
De tijdens het wetgevingsoverleg van 21 november 2005 voorgestelde motie van de leden
Van Dam en Örgü (30 300 VIII, nr. 65) inzake wijziging van de regels voor reclame en
sponsoring, verzocht de regering in de eerstvolgende voorziene wijzigingsvoorstellen voor de
Mediawet een vergaande deregulering door te voeren, zodoende dat er in elk geval een gelijk
speelveld is tussen commerciële partijen die actief zijn op de Nederlandse markt. De motie is
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met het voorliggende wetsvoorstel niet uitgevoerd. Dit amendement voorziet erin alsnog een
gelijk speelveld te creëren voor commerciële media die actief zijn op de Nederlandse markt
Artikel 71g, vijfde lid, van de Mediawet vormt een implementatie van artikel 10, tweede lid,
van de Richtlijn: afzonderlijke reclame- en telewinkelspots moeten een uitzondering blijven.
Voorstel is om de bepaling overeenkomstig de tekst van artikel 10, tweede lid, van de
Richtlijn te brengen. Adequaat gebruik van de splitscreen techniek noodzaakt het komen te
vervallen van de geldende minimumduur van reclameblokken van 1,5 minuut.
Wat artikel 71m betreft geldt ook hier dat deze bepaling een implementatie vormt van de
Televisierichtlijn en ook hier is de Mediawet strenger dan de Richtlijn. Derhalve wordt de
definitie van sluikreclame uit de Richtlijn overgenomen.
Verworpen. Voor: VVD, D66, Groep Wilders, LPF, Groep Nawijn en Groep Van
Schijndel
Artikel I, vervallen van onderdelen J en U
9+10→11 (Van Dam)
De structurele bezuiniging op de rijksomroepbijdrage van 11 miljoen euro moet niet worden
geëffectueerd. Indien de Kamer akkoord gaat met afschakeling van het analoge signaal en dat
inderdaad besparingen oplevert, dan kan de Publieke Omroep de middelen inzetten ter
verzachting van de bestaande financiële situatie.
Tevens is een korting op de omroepreserve van 10 miljoen euro niet verantwoord, aangezien
de reserve ook zonder die korting al een te lage stand kent. Gelet op de actuele ontwikkeling
van het financieringstekort is er bovendien niet langer reden om deze bezuiniging te
effectueren.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP
Vervanging van Artikel II
7 (Slob)
Dit amendement beoogt de additionele structurele bezuiniging van € 11 miljoen pas in
werking te laten treden, nadat beide kamers zich hebben kunnen uitspreken over de in het
ontwerp van het koninklijk besluit voorgestelde datum van inwerkingtreding van de wet. Dit
is noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke bedoeling was deze additionele structurele
bezuiniging te realiseren via besparingen op de analoge distributiekosten van de publieke
televisiekanalen via de ether, de zgn. «Switch off». Met aanneming van de moties
Atsma/Bakker (Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VIII, nr. 88 en 2005/06, 30 300 nr. 44)
heeft de Kamer uitgesproken dat beëindiging van de analoge etherverspreiding niet aan de
orde kan zijn, dan nadat er gelijkwaardige, toegankelijke en betaalbare alternatieven zijn
ontwikkeld. Inmiddels is bij brief van 18 november 2005 (Kamerstukken II 2005/06, 24 095
nr. 198) gebleken dat, gelet op het kunnen aanbieden van een betaalbaar alternatief voor de
huidige analoge uitzendingen en het belang van de toegankelijkheid van de publieke omroep,
de regering omschakeling naar digitale ethertelevisie per 1 januari 2006 niet verantwoord
vindt. Daarmee is de realisatie van voorgestelde additionele structurele bezuiniging van € 11
miljoen onzeker geworden. Door het ontwerp van het koninklijk besluit tot inwerkingtreding
van de wet voor te leggen aan de beide kamers der Staten-Generaal, wordt de regering in de
gelegenheid gesteld aan te geven op welke wijze de additionele structurele bezuiniging wél
gerealiseerd kan worden en worden beide kamers in de gelegenheid gesteld daarover hun
oordeel uit te spreken.
Ingetrokken
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Artikel I, onderdeel E, artikel 28
Artikel I, onderdeel H, nieuw onderdeel Ha
Artikel I, onderdeel J
13→17 (Vergeer)
Dit amendement strekt ertoe dat de regionale publieke omroep door het Rijk wordt
gecompenseerd door een storting in het provinciefonds voor de kosten die zij moet maken
voor het via de satelliet verspreiden van haar programma’s. Door de switch off van de analoge
ontvangst van televisie via de ether, zijn consumenten aangewezen op alternatieven.
Aangezien de switch off een technische wijziging betreft die het Rijk doorvoert is het redelijk
dat het Rijk ook de (financiële) consequenties daarvan voor zijn rekening neemt. De switch
off heeft immers als gevolg dat de regionale publieke omroep met bijkomende kostenposten
wordt geconfronteerd indien zij via alle gebruikelijke distributiekanalen, waaronder satelliet,
haar programma’s wil verspreiden. In verband met de veiligheid is het van groot belang dat de
toegankelijkheid tot de programma’s van de regionale publieke omroep via alle kanalen
gewaarborgd is.
Met het via de satelliet verspreiden van de regionale publieke omroep is structureel € 2
miljoen euro gemoeid. De dekking van dit amendement vindt plaats via de post nominaal
onvoorzien.
Ingetrokken
MOTIES
15 (Van Dam c.s.) om de uitschakeling van het analoge signaal op te schorten
Ingetrokken
16 (Atsma c.s.) om pas van het analoge naar het digitale signaal over te stappen als een
volledige landelijke dekking is gerealiseerd
Ingetrokken
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