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Wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de
richtlijn Audiovisuele mediadiensten

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 30 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA,
GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I
24 à 25 (Astma/Van Dam)
Voor elk commercieel programmakanaal is een toestemming van het Commissariaat voor
de Media nodig. Als eenzelfde commerciële instelling meerdere programmakanalen
verzorgt, zal hij voor al die kanalen een toestemming nodig hebben. Het wetsvoorstel
regelt voorts dat van commerciële mediadiensten op aanvraag melding moet worden
gemaakt. Dit amendement bewerkstelligt dat dit toestemmingsregime gaat gelden voor
programmakanalen die door derden zijn aangeleverd en waarin wijzigingen zijn aangegebracht. Voorts bewerkstelligt dit amendement dat het meldregime ook van toepassing
zal worden op commerciële mediadiensten op aanvraag, die door derden zijn aangeleverd
en waarin door de commerciële mediadienst wijzigingen zijn aangebracht. Er ontstaat door
de wijziging, die kan bestaan uit een wijziging of een aanvulling, een nieuw programmakanaal. Er ontstaat echter geen nieuwe commerciële mediadienst op aanvraag, wel een
meldplicht .
Aangenomen. Tegen: GroenLinks.

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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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.
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Artikel I
11 (Van Dam)
In uit het buitenland aangekochte programma’s en films zit vaak productplaatsing die voor
de Nederlandse markt relevant is. Daarom moet het vierde lid van artikel 3.19b gewoon
van toepassing zijn. Dat onderdeel omvat de plicht om productplaatsing te melden aan de
kijker. Die dient ook bij buitenlandse producties op de hoogte te zijn van de commerciële
aanwezigheid van producten of merken.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en de VVD
Artikel I
12 (Van Dam)
De richtlijn stelt dat evenementen van groot belang in algemene nieuwsprogramma’s
kunnen worden uitgezonden, waarbij het nieuwsprogramma vrijelijk fragmenten kan
kiezen. De beperking uit dit artikel komt niet voort uit de richtlijn. De Raad van State stelt
zelfs dat dit artikel daarmee op gespannen voet staat. Het derde lid, onderdeel b, van
artikel 5.4 is zodoende een onnodige en daarmee onwenselijke inperking van de vrije
nieuwsgaring.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid
Verdonk
Artikel I
15 à 16 (Astma/Van Dam)
Het kan in de praktijk voorkomen dat derden het programma van een televisiezender met
daaraan door de derde toegevoegde wijzigingen of aanvullingen doorgeven, maar daar
mediarechtelijk niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Doel van dit
amendement is om de verantwoordelijkheid van omroepnetwerken om programma-aanbod
ongewijzigd door te geven, weer zichtbaar te maken in de Mediawet 2008. Zoals die
verplichting ook in de voorganger van de Mediawet 2008, de Mediawet, nog expliciet was
geregeld in artikel 82i. Daarmee wordt de televisiezender meer in positie gebracht.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid
Verdonk
Artikel I
21 à 26 (Van Dam)
In een enkel geval zijn 90 seconden wellicht te kort om alle wedstrijdbepalende momenten
uit een sportevenement weer te geven. Dit amendement maakt het mogelijk dat een
algemeen nieuwsprogramma in staat is alle wedstrijdbepalende sportmomenten in beeld te
brengen. Men mag in bedoelde bijzondere gevallen de 90 seconden overschrijden met 90
seconden, waardoor een maximum van 180 seconden uitzendtijd ontstaat. De uitzondering
op de 90 seconden-regel kan alleen gebruikt worden voor dergelijke wedstrijdbepalende
sportmomenten, dus niet om een verkorte samenvatting te geven van een evenement.
Vandaar dat de bewijslast voor de noodzaak tot overschrijding van de 90 seconden-regel
bij de verzoekende aanbieder ligt. Bovendien geeft de zinsnede 'bij uitzondering' aan dat
overschrijding van de 90 seconden slechts kan plaatsvinden in enkele gevallen en dus niet
met vaste regelmaat zoals dagelijks of wekelijks. Met dit amendement wordt de vrije
nieuwsgaring gewaarborgd, zonder afbreuk te doen aan de bijzondere waarde van
eigenaren of exploitanten van uitzendrechten
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en het lid Verdonk
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Artikel IV
22 (Remkes c.s.)
Dit amendement strekt ertoe om de variabele component die in de taken van de NPS zit,
sterker terug te laten komen bij het vaststellen van de maximering van het budget van de
NPS. Dit gebeurt door de voorgestelde maximering vast te stellen op het gemiddelde van
wat de omroepverenigingen ontvangen. Daardoor wordt dit maximum hoger wanneer er
minder omroepverenigingen zijn en dus meer behoefte is aan de aanvullende taak van de
NPS. Tegelijk is het maximum lager wanneer er meer omroepverenigingen zijn en er dus
minder behoefte is aan de aanvullende taak van de NPS. Dit amendement zorgt ervoor dat
als Kamerstuk 31 804 A tot wet wordt verheven, artikel 2.149, eerste lid, laatste volzin in
de Mediawet 2008 als volgt zal komen te luiden: «Onze Minster stelt het budget, bedoeld
in de eerste volzin, onderdeel d, niet hoger vast dan het gemiddelde budget dat met
toepassing van artikel 2.152 voor een omroepvereniging wordt vastgesteld.» Ten opzichte
van het huidige wetsvoorstel 31 804 wordt het woord «maximale» vervangen door
«gemiddelde».
Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Diverse artikelen
8 (van Dijk)
Het doel van dit amendement is om reclame - en telewinkelboodschappen voor
alcoholhoudende dranken te verbieden.
Verworpen. Voor: SP, PvdD en de SGP
Artikel I
13 (Remkes)
Met dit amendement wordt voorkomen dat een speeldag van een competitie of evenement
als één evenement wordt beschouwd, waardoor het recht op vrije nieuwsgaring te veel
wordt ingeperkt.
Ingetrokken
Artikel I
9 (Van Dijk)
Met dit amendement wordt de mogelijkheid om kinderprogramma’s die korter duren dan
dertig minuten met reclame - of telewinkelboodschappen te onderbreken geschrapt. Het
huidige regime blijft hiermee gehandhaafd.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en het lid
Verdonk
Artikel I
10 (Van Dam)
Kijkers moeten productplaatsing als zodanig kunnen herkennen. Belangrijker dan een
vermelding aan het begin of het eind van het programma of een programmablok, is dat de
kijker tijdens de productplaatsing gewezen wordt op het feit dat om commerciële redenen
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op dat moment een product in beeld wordt gebracht of wordt besproken. Zodoende kan
een consument commerciële van redactionele bijdragen onderscheiden.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en de PvdD

Moties
17 (Remkes/Bosma) over niet van toepassing laten zijn van regime artikel 7, lid 2,
Grondwet op mediadiensten op aanvraag
Verworpen. Voor: GroenLinks, VVD, PVV en het lid Verdonk
18 (Astma) over nakomen van afspraken over geschreven ondertiteling op televisie
Met algemene stemmen aangenomen
19 (Astma) over aansporen publieke en commerciële zenders tot opstellen gedragscode
voor veilig media-aanbod (mediacode0
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, ChristenUnie, SGP en het CDA
20 (Van Dijk) over voorstel voor minimumpercentage voor financiering van programma's
uit eigen middelen, uitgezonden door publieke omroep
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, PvdD, SGP en het CDA

