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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 16 december 2021 

 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35975 VIII 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, 
SGP, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga 
Tegen: BIJ1, PVV en FVD 
 
Aangenomen amendementen 
Artikel 15 Media 
3  4  6 (Wuite c.s.) over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke 
mediadiensten 
 
Met dit amendement willen de indieners een dekking regelen om de pilot Journalistieke 
professionalisering lokale publieke mediadiensten per december 2021 met drie maanden te 
verlengen. De aangenomen motie Wuite c.s.  heeft het kabinet verzocht de pilot met drie 
maanden te verlengen en de bekostiging hiervan te halen uit de begroting van de 
Landelijke omroep en de verruiming van de algemene mediareserve vervolgens te 
gebruiken om extra middelen voor de landelijke omroep beschikbaar te stellen. De Minister 
heeft hier bezwaar tegen. De nieuwe dekking wordt daarom gevonden in de 
onderbesteding op de Najaarsnota. De middelen zullen dit jaar wederom via het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor het einde van 2021 terecht komen bij de pilot, 
waarna zij zorg kunnen dragen voor de verlenging en financiering van de pilot. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga. 
Tegen: SGP, PVV en FVD. 


