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PM 15-2 
Uw opmerkingen zijn verwerkt.  

Aanleiding 

De Eerste Kamer heeft voor kerst vragen gesteld over de Europese verordening 

mediavrijheid. Met deze brief geeft u antwoord op de gestelde vragen door de 

fracties van de PvdA en GroenLinks en de PVV. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording, de brief te 

ondertekenen en aan de Eerste Kamer te doen toekomen. Met de Eerste Kamer is 

afgesproken dat de beantwoording uiterlijk eind januari in de Kamer moet liggen. 

Kernpunten 

• De PvdA en GroenLinks vragen naar de grondwettelijke aspecten van het 

voorstel. Hierbij halen de partijen een arrest aan dat op procedurele 

gronden niet vergelijkbaar is met het Europese voorstel. Dat wordt nader 

uitgelegd in de beantwoording. 

• Het kabinet acht het voorstel in lijn met artikel 7 van de Grondwet. Dat 

was ook de lijn uit het eerder verzonden BNC-fiche. 

• PvdA/GroenLinks vragen verder naar de arbeidsomstandigheden van 

journalisten. Die worden nu niet in de verordening geadresseerd. De 

arbeidswetten en cao’s bieden voldoende waarborg in Nederland, wel kijkt 

het kabinet (in algemene zin) naar de positie van freelancers. 

• Verder werden enkele vragen gesteld over de Europese Raad voor 

Mediadiensten, die de samenwerking zal gaan vormen van 

mediatoezichthouders. U legt uit dat de toezichthouders een grotere mate 

van onafhankelijkheid ten opzichte van de Europese Commissie zouden 

moeten hebben.  

• De fracties vragen verder naar de waarborgen bij het beschermen van de 

inhoudelijke inhoud bij het kijken naar pluriformiteit. U reageert dat u niet 

voornemens bent media-inhoud te beoordelen. Een overheid moet zich 

daar verre van houden. 

• De laatste vragen gaan over de inzet van binnendringingssoftware en over 

bronbescherming. Binnendringingssoftware mag worden ingezet, wel 

moet daar een wettelijke grondslag voor zijn. Nederland wil 

onrechtmatige inzet tegengaan. Bronbescherming is voor journalisten 

geregeld in het Wetboek van Strafvordering: journalisten hoeven hun 
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bron niet prijs te geven als zij als getuige worden opgeroepen in een 

strafzaak. In Nederland is daar al een wettelijke verankering voor. 

• De vragen van de PVV gaan over de positie van Ongehoord Nederland 

(ON!) als publieke omroep. Het voorstel bevat algemene waarborgen, 

maar beoogt niet om specifieke casussen te adresseren.  

 

• Voor de beantwoording is ambtelijk afgestemd met directie WJZ (over 

juridische vragen), SZW (over arbeidsomstandigheden), J&V (over 

binnendringingssoftware en over bronbescherming) en BZK (over 

grondwettelijke aspecten van het voorstel en over 

binnendringingssoftware).  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

geen 

 

 


