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Stemmingen moties Wijziging van de 
Mediawet 2008 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de 
Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het 
toekomstperspectief van de publieke omroep, 

te weten: 

- de motie-Sneller c.s. over een eerste schets van aanvul- 
lende criteria voor omroepen opnemen in de Mediabegro- 
tingsbrief (35554, nr. 15); 

- de motie-Kwint over een stappenplan om te komen tot 
een reclamevrije publieke omroep (35554, nr. 16); 

- de motie-Van den Hul over het beter borgen van de 
identiteit van de omroepen (35554, nr. 21); 

- de motie-Van den Hul over afschuw uitspreken over 
ontwikkelingen waardoor de journalistiek onder druk komt 
te staan (35554, nr. 22). 

(Zie wetgevingsoverleg van 4 november 2020.) 

In stemming komt de motie-Sneller c.s. (35554, nr. 15). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kwint (35554, nr. 16). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV, 
FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van den Hul (35554, nr. 21). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Hul (35554, nr. 22). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd 

en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

Over de agendapunten 10 en 11 van de stemmingslijst gaan 
we op een later moment stemmen. 
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