
 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
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 Den Haag, 28 juni 2000 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
vaste commissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26841  Wijziging van de Mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede 

intrekking van de Wet op de filmvertoningen 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 juni 2000 door de 
Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, GPV en RPF stemden voor. 
 
 
Uit de 'DRAAD' Tweede Kamer van 27 juni 2000: 
 
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de 
Mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede intrekking van de Wet op de 
filmvertoningen (26841), en over: 
- de motie-Atsma over de deskundigheid van de Nederlandse filmkeuring (26841, nr. 11); 
- de motie-Halsema over de relatie tussen beeldcultuur en het dagelijks leven (26841, nr. 12). 
 
(Zie behandeling tijdens vergadering van 20 juni 2000.) 
 
De voorzitter: De heer Atsma trekt zijn amendement (stuk nr. 10) in. 
 
In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 9). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP 
voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 
 
In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 8). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA en 
de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 
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In stemming komt het wetsvoorstel. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de 
PvdA, D66, de VVD, het GPV en de RPF voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van 
de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 
 
 
In stemming komt de motie-Atsma (26841, nr. 11). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het 
GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 
 
 
In stemming komt de motie-Halsema (26841, nr. 12). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks 
en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij 
is verworpen. 
 
 


