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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35554 
Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het 
toekomstperspectief van de publieke omroep 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, 
SGP, CDA en de ChristenUnie. 
Tegen: PVV, Van Haga en FVD. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, wijziging onderdeel A 
Artikel I, onderdeel ingevoegd na onderdeel O 
12 (Westerveld en Van den Hul) over het beter borgen van professionele kwaliteitseisen 
voor de journalistiek. 
 
Van publieke mediadiensten mag de samenleving verwachten dat zij journalistieke en 
professionele kwaliteitseisen nastreven. Ook als de productie in handen is van een 
buitenproducent. Afgelopen jaren zijn verschillende publieke televisieprogramma’s, 
waaronder zogenoemde «hulp tv», in opspraak gekomen vanwege de handelwijze. Naar 
het zich laat aanzien waren deze programma’s in strijd met de eigen code en 
beroepsethiek. Het is een groot goed dat er een grote mate van zelfregulering plaatsvindt 
in de journalistiek en mediasector in den brede. 
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In dat licht beoogt dit amendement het belang van het opstellen, nastreven en reflecteren 
op dergelijke codes door publieke mediadiensten nog nadrukkelijker te borgen. Een 
voorbeeld van een dergelijke code is de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie. 
 
Artikel I, onderdeel ingevoegd na onderdeel B 
13  24  25 (Westerveld c.s.) over het instellen van een ombudsfunctionaris. 
 
De indieners constateren dat vanwege motie Elias een Ombudsfunctionaris is aangesteld 
om omroepen en de NPO van gevraagd en ongevraagd advies te dienen. Dit amendement 
geeft de Ombudsfunctionaris ook een wettelijke borging en taakomschrijving 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
Artikel I, onderdeel ingevoegd na onderdeel M  
Artikel I, wijziging onderdeel DD 
10 (Van der Molen) over het synchroniseren van de concessies van de regionale publieke 
omroepen met de concessie van de RPO. 
 
De concessie die voor de duur van zeven jaar aan de stichting Regionale Publieke Omroep 
(RPO) is verleend en de aanwijzingen van de dertien regionale publieke omroepen voor vijf 
jaar zijn in duur niet gelijk. Daarnaast lopen de periodes van concessie en aanwijzingen 
niet synchroon. Hierdoor gelden er feitelijk veertien verschillende periodes voor de 
toewijzing van de regionale publieke mediaopdracht hetgeen ongewenst is. De indiener 
stelt voor dat wordt geregeld dat de RPO en de regionale publieke omroepen voor 
eenzelfde duur en in eenzelfde periode als geheel de regionale publieke mediaopdracht 
kunnen uitvoeren en eenheid uitstralen.  
 
In dit amendement wordt voorgesteld de dertien huidige aanwijzingen van de regionale 
publieke omroepen te verlengen tot en met 31 december 2025, waarna zij gelijklopen met 
de planperiodes binnen de concessie van de RPO. Het amendement bewerkstelligt dat de 
uitvoering van het concessiebeleidsplan, de jaarbegrotingen, de binnenkort af te sluiten 
prestatieovereenkomst alsmede de afspraken die worden gemaakt over de samenwerking 
tussen de regionale publieke omroepen onderling, met de NPO en met de lokale publieke 
omroepen voor de gehele duur daarvan worden uitgevoerd door alle regionale publieke 
omroepen die bij de totstandkoming daarvan betrokken zijn geweest en zich aan de 
uitvoering hebben gecommitteerd. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
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Artikel invoegen onderdeel Ta 
14 (Westerveld) over verbreding van het palet van verenigingsactiviteiten. 
 
De indieners constateren dat vanwege motie Elias een Ombudsfunctionaris is aangesteld 
om omroepen en de NPO van gevraagd en ongevraagd advies te dienen. Dit amendement 
geeft de Ombudsfunctionaris ook een wettelijke borging en taakomschrijving. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, SGP, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Diverse artikelen 
23 (Baudet) over het laten vervallen van het maximumaantal van zes omroepen, en van de 
verplichte aansluiting van nieuwe omroepen bij bestaande omroepen. 
 
Op grond van de huidige Mediawet geldt dat iedere vijf jaar aan ten hoogste zes omroepen 
erkenningen kunnen worden verleend. Nieuwe omroepen kunnen alleen erkenning krijgen, 
indien zij zich aansluiten bij een reeds bestaande omroep. 
 
Op deze manier worden nieuwe omroepen noodgedwongen ingekapseld door bestaande 
omroepen, waardoor een eventueel nieuw geluid al snel onhoorbaar zal worden. Deze 
werkwijze staat haaks op het doel van het wetsvoorstel om ‘de pluriformiteit van het 
omroepbestel te versterken’. 
 
Ook de Raad van State heeft forse kritiek op de verplichte aansluiting bij bestaande 
omroepen, omdat nieuwe omroepen zich hierdoor niet langer kunnen profileren. De 
regering heeft dit onderdeel van het advies zonder deugdelijke motivering naast zich 
neergelegd. 
 
Indiener stelt voor om het maximumaantal van zes omroepen, alsmede de verplichte 
aansluiting van nieuwe omroepen bij bestaande omroepen, te laten vervallen (er blijft wel 
een grondslag voor vrijwillige samenwerking bestaan). Dit draagt eraan bij dat de NPO een 
media-aanbod gaat verzorgen dat een werkelijke afspiegeling vormt van de onder de 
bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses.  
 
Vóór stemmen de leden: Van Aalst, Agema, Alkaya, Arib, Asscher, Baudet, 
Beckerman, Beertema, Van den Berge, Martin Bosma, Van Brenk, Bromet, 
Buitenweg, Tony van Dijck, Emiel van Dijk, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, 
Ellemeet, Van Esch, Fritsma, Futselaar, Van Gerven, De Graaf, Graus, Van Haga, 
Hiddema, Hijink, Jansen, De Jong, Karabulut, Van Kent, Klaver, Van Kooten-
Arissen, Kops, Kröger, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laçin, Van der Lee, Leijten, 
Madlener, Marijnissen, Markuszower, Moorlag, Edgar Mulder, Van den 
Nieuwenhuijzen, Nijboer, Van Nispen, Van Ojik, Van Otterloo, Öztürk, Ploumen, 
Van Raak, Van Raan, De Roon, Smeulders, Snels, Van der Staaij, Stoffer, 
Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld en Wilders. 
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Tegen stemmen de leden: Aartsen, Amhaouch, Becker, Belhaj, Van den Berg, 
Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Bolkestein, Bosman, Bouali, Bruins, Van 
Dam, Diertens, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Geluk-
Poortvliet, Van Gent, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Harbers, Rudmer Heerema, 
Van Helvert, Hermans, Jetten, Koerhuis, Koopmans, Kuik, Laan-Geselschap, Van 
der Linde, Lodders, Von Martels, Van Meenen, Van der Molen, Agnes Mulder, 
Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Palland, Paternotte, Peters, Postma, Raemakers, 
Regterschot, Rog, Schonis, Sienot, Slootweg, Smals, Sneller, Snoeren, Tellegen, 
Terpstra, Tielen, Veldman, Verhoeven, Voordewind, Aukje de Vries, Weverling, 
Van Weyenberg, Wiersma, Van Wijngaarden, Wörsdörfer, Yeşilgöz-Zegerius en 
Ziengs. 
Na hoofdelijke stemming verworpen: 65 stemmen voor en 67 stemmen tegen.  
 
Artikel I, onderdeel K, artikel 2.50 
Artikel I, onderdeel BB, vervalt 
11(Westerveld c.s.) om drie algemene televisiekanalen wettelijk te blijven verplichten. 
 
Het kabinet beoogt niet om op korte termijn het derde televisienet te laten verdwijnen, 
maar verlaagt wel de verplichting van drie algemene televisieprogrammakanalen naar twee 
algemene televisieprogrammakanalen. Dit amendement doet deze wijziging teniet. De 
indieners zien geen acute noodzaak voor deze wetswijziging.  
De indieners delen de kritiek van de Raad van State dat de verhouding tussen deze 
maatregel en de daarbij behorende doelstelling onduidelijk is.  
 
De wijziging in onderdeel II betreft een technische wijziging. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen 
en DENK. 
 
Artikel I, onderdeel S, vervalt 
8 (Kwint) over het schrappen van de verhoging van het percentage dat publieke omroepen 
buiten de deur moeten produceren. 
 
Indiener ziet geen enkele noodzaak om deze voorgenomen wijziging door te voeren. De 
arbeidsmarkt in de media is momenteel al veel te geflexibiliseerd. Door het percentage dat 
de publieke omroep verplicht buiten de deur moet produceren zonder duidelijke aanleiding 
te verhogen, wordt dit mogelijk verder aangejaagd. Beter zou het zijn om omroepen meer 
mensen in vaste dienst te laten aannemen. Het staat de publieke omroepen volledig vrij 
om waar ze dit nodig achten de (creatieve) hulp van buitenproducenten in te huren, zoals 
dat nu reeds het geval is. Omroepen laten ook zien dat ze dit van meerwaarde achten. 
Aan die situatie verandert niets. Maar de nu voorgenomen verhoging van verplicht buiten 
de deur geproduceerde titels verzwakt onnodig de eigen positie van omroepen en daarmee 
mogelijk ook de positie van omroepmedewerkers. 
Verworpen. Voor: SP, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de 
SGP. 
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Artikel I, onderdeel ingevoegd na onderdeel U  
9 A(Kwint) over het beëindigen van constructies waarbij presentatoren meer verdienen dan 
de WNT-norm. 
 
Al lange tijd poogt de indiener een einde te maken aan de – momenteel toegestane – 
constructies waarbij presentatoren weliswaar voor hun diensten bij de publieke omroepen 
niet meer verdienen dan de toegestane WNT-norm, maar alsnog via productiebedrijven die 
(deels) in hun eigendom zijn extra betaald krijgen, omdat dit bedrijf ook de productie van 
een programma voor zijn rekening neemt.  
 
Naar de mening van de indiener zijn deze constructies – die weliswaar legaal zijn – tegen 
de geest van de Wet Normering Topinkomens, die als doel heeft om de bezoldiging van 
mensen in de publieke en semi-publieke sectoren in te perken. Daarnaast ondermijnen 
buitensporige beloningen voor enkele figuren het draagvlak voor de publieke omroep als 
geheel.  
 
Ondanks dat het kabinet eerder heeft aangegeven om eindelijk ook deze constructies aan 
banden te leggen, heeft de Kamer deze voorstellen nog niet mogen ontvangen. Nu 
gesproken wordt over de wijziging van de Mediawet is de indiener van mening dat dit het 
juiste moment is om deze langgekoesterde politieke wens wettelijk te verankeren.  
 
Met deze wijziging wordt voorkomen dat personen – direct of indirect – per jaar meer geld 
van de diverse publieke omroepen opstrijken dan de vastgestelde WNT-norm, waarmee 
voldaan wordt aan de geest van de Wet Normering Topinkomens. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, 
SGP, PVV, FVD en Van Haga. 
 
 
Moties 
 
15 (Sneller c.s.) over een eerste schets van aanvullende criteria voor omroepen opnemen 
in de Mediabegrotingsbrief. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
16 (Kwint) over een stappenplan om te komen tot een reclamevrije publieke omroep. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, SGP, PVV, FVD 
en Van Haga. 
 
17 (Westerveld) over het verbeteren en toekomstbestendig maken van de 
onlinestreamingdistributie van de publieke omroep. 
Aangehouden. 
 
18 (Van den Hul c.s.) over in de Wijziging van de Mediawet 2008 opnemen dat opdrachten 
alleen gegund worden aan bedrijven die de cao voor omroeppersoneel hanteren. 
Aangehouden. 
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19 (Van den Hul c.s.) over in de Wijziging van de Mediawet 2008 opnemen dat ten minste 
80% van de programmamakers in directe dienst moet zijn van de publieke omroep. 
Aangehouden. 
 
20 (Van den Hul/Kwint) over in de Wijziging van de Mediawet 2008 vastleggen dat alleen 
gebruik mag worden gemaakt van een ABU-gecertificeerd uitzendbureau. 
Aangehouden. 
 
21 (Van den Hul) over het beter borgen van de identiteit van de omroepen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
22 (Van den Hul) over afschuw uitspreken over ontwikkelingen waardoor de journalistiek 
onder druk komt te staan. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 


