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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29800 VIII  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005  
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 december 2004 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 01 Primair onderwijs 
67 (Lambrechts c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe € 100 000 beschikbaar te stellen voor voorlichting rond de VVE-
methode, die Sardes en het Expertisecentrum Nederlandse Taal hebben ontwikkeld. Dit 
amendement vervangt motie Lambrechts c.s., nummer 59 (29 800 VIII). Deze 
uitgavenverhoging wordt gefinancierd uit de beleidsmatig nog niet ingevulde middelen 
(budgetflexibiliteit) op artikel 1 (Primair onderwijs) in de ontwerpbegroting OCW 2005. 
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, 
VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF. 
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
12 (Van der Laan) 
Dit amendement oormerkt een bedrag van 350 duizend euro uit het budget voor Veiligheid op 
School voor het bestrijden van homovijandigheid in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat 
veertig procent van de homojongeren gediscrimineerd wordt en dat zij zich op school twee- 
tot zesmaal onveiliger voelen dan de gemiddelde scholier. Met het voorgestelde bedrag kan 
een jaarlijks terugkerende uitgave als Put the Cool back in Schoolvan Expreszo, waarin 
aandacht wordt gevraagd voor homoseksualiteit in het onderwijs, worden gefinancierd. 
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Tevens kunnen trainingen voor docenten en leidinggevenden in het aanpakken van 
homovijandigheid op school worden uitgebreid. De aanpak van homovijandigheid op school, 
die de afgelopen jaren in proefprojecten is ontwikkeld, moet nu worden geïmplementeerd. 
Deze uitgavenverhoging wordt gefinancierd door een deel van de enveloppenmiddelen voor 
Veiligheid op School (totaal EUR 90 miljoen), die zijn neergelegd in artikel 3 Voortgezet 
onderwijsvan begroting van OCW, voor dit doel te oormerken. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD en LPF. 
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
23 (Hamer / Lambrechts) 
Stichting Plato zet zich in voor informatieverstrekking over en begeleiding van hoogbegaafde 
kinderen. Dit amendement zorgt ervoor dat de subsidie aan de Stichting Plato, in 2001 ingezet 
dankzij het amendement Ross-Van Dorp (kamerstuk 27 788, nr. 8) en met brede steun in de 
Tweede Kamer, kan worden voortgezet. Stichting Plato heeft bij de toekenning van de tweede 
subsidieperiode, die nu afloopt in december 2004, toegezegd te werken aan een breed pakket 
materialen en producten, opdat in een derde periode zelfvoorzienendheid bovenaan de agenda 
zou kunnen staan. Door een derde subsidieperiode van 2005, 2006 en 2007 moet de Stichting 
Plato op eigen benen kunnen komen te staan en hoeft de opgebouwde expertise niet verloren 
te gaan. Stichting Plato kan dan het materialen- en dienstenpakket aanvullen in de richting 
van sociaalemotionele ontwikkeling en gezinsondersteuning. De regering wordt verzocht om 
dit amendement tevens te verwerken in de OCW-begrotingen voor 2006 en 2007. Dekking 
wordt gevonden in de nog niet beleidsmatig ingevulde ruimte van artikel 3. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, 
SGP en LPF. 
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
29 (Balemans c.s.) 
Doel van het amendement is om er zorg voor te dragen dat ook in 2005 het Jeugddebat kan 
plaatsvinden. Het jeugddebat biedt niet alleen de mogelijkheid aan jonge mensen om kennis te 
nemen van het functioneren van de politiek, maar bovendien is het Jeugddebat een goed 
middel om de politiek dichter bij de mensen te brengen. 
De financiering is éénmalig vanuit de begroting van het ministerie van OCW. Voor de jaren 
na 2005 is het wenselijk dat de departementen die de verantwoordelijkheid hebben voor 
onderdelen van het jeugdbeleid (JONG) bij toerbeurt jaarlijks middelen op hun begroting 
reserveren voor de organisatie van het Jeugddebat. Deze uitgavenverhoging wordt 
gefinancierd uit de beleidsmatig nog niet ingevulde middelen (budgetflexibiliteit) op het 
beleidsartikel 3 (Voortgezet Onderwijs). 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
30 (Lambrechts c.s.) 
Kennislink verricht goede activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie. 
Door het vervallen van de subsidie van de Stichting Weten aan Kennislink dreigt € 300 000 
van de € 700 000 subsidie aan Kennislink weg te vallen. Dit amendement beoogt dit 
financiële gat bij Kennislink vanuit de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te 
dichten. Deze uitgavenverhoging wordt gefinancierd uit de beleidsmatig nog niet ingevulde 
middelen (budgetflexibiliteit) op de beleidsartikelen Onderzoek en Wetenschappen en 
Voortgezet Onderwijs in de ontwerp-begroting OCW 2005. 
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Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA, 
SGP en LPF. 
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
22 → 147 (Hamer / Slob) 

 De minister heeft destijds aan de Tweede Kamer toegezegd dat het invoeren van 
vraagfinanciering zal plaatsvinden op een zorgvuldige en verantwoorde wijze. Doordat het 
onderwijsbegeleidingsdiensten echter niet was toegestaan om een weerstandsvermogen op te 
bouwen, kunnen zij de vraaguitval niet opvangen uit reserves. Voor de overgang naar 
vraagfinanciering, frictiekosten, scholing, outplacement, de meerkosten voor het 
marktconform verzekeren van wachtgeldkosten en het kwijtschelden van lopende 
wachtgelden in het participatiefonds is gedurende vijf jaar jaarlijks € 3,8 miljoen nodig. 
Dekking wordt gevonden in de vrijval van SLOA-gelden. Indiening van dit amendement is 
helaas noodzakelijk omdat de minister heeft geweigerd een bij de begrotingsbehandeling 
2004 ingediend amendement structureel uit te voeren. 
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, VVD, ChristenUnie, 
SGP en LPF. 
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 

 148 (Hamer / Slob) 
 Zoals voor 2003 en per amendement voor 2004 is toegekend, is ook voor de jaren 2005-2008 

jaarlijks € 0,5 miljoen nodig voor het monitoren, ondersteunen en begeleiden van de 
vraagfinanciering door brancheorganisatie EDventure. Dekking wordt gevonden in de vrijval 
van SLOA-gelden. Indiening van dit amendement is helaas noodzakelijk omdat de minister 
heeft geweigerd een bij de begrotingsbehandeling 2004 ingediend amendement structureel uit 
te werken. 
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, VVD, ChristenUnie, 
SGP en LPF. 
 
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs 
31→ 143 (Bakker c.s.) 
Dit amendement wil ter voorbereiding op de introductie van de smart mix en de verandering 
van de onderzoeksbekostiging in 2007 de uitgangspositie van de drie jonge universiteiten 
Universiteit van Tilburg, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht 
verbeteren. Bovenop de € 3 miljoen die voor 2004, 2005 en 2006 reeds zijn toegevoegd aan 
de component strategische overwegingen (onderzoek) van de drie jonge universiteiten, voegt 
dit amendement voor 2005 een bedrag van  € 3 miljoen euro toe aan de component 
strategische overwegingen (onderzoek). Het amendement omvat tevens de 
inspanningsverplichting om voor 2006 eveneens € 3 miljoen aan de component strategische 
overwegingen (onderzoek) van de jonge universiteiten toe te voegen. 

 Dekking wordt gevonden in hetzelfde artikel, en wel binnen de lumpsumvergoeding van het 
wetenschappelijk onderwijs. 
Aangenomen. Voor stemden PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA en 
LPF. 
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Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs 
134 → 145 (Visser c.s.) 

 Dit amendement strekt ertoe extra middelen beschikbaar te stellen voor het stimuleren van 
veelbelovende jonge onderzoekers en wetenschappers. Gebleken is dat er een gat zit tussen 
het moment van afstuderen, de mogelijke start van een wetenschappelijke carrière en het 
moment dat onderzoekers in aanmerking komen voor de beurzen uit de Vernieuwingsimpuls 
van NWO. De via dit amendement beschikbaar gestelde middelen worden op persoonlijke 
basis ter beschikking gesteld aan jonge wetenschappers. De middelen zijn expliciet bedoeld 
voor jong talent door voor hen een pre-veni subsidie op te zetten via NWO. Het beschikbare 
geld dient te worden gekoppeld aan de jonge wetenschapper en zijn of haar voorstel. Hiermee 
wordt voorkomen dat de middelen worden gebruikt om bestaande cq. geplande AIO-posities 
in te vullen. 
Deze uitgavenverhoging wordt gefinancierd uit de middelen Onderzoeksmasters in het 
wetenschappelijk onderwijs voor een bedrag van € 2 miljoen en uit de middelen 
Dynamisering eerste geldstroom wetenschappelijk onderzoek voor een bedrag van € 2 
miljoen. De strekking van het amendement Visser c.s. van 6 november 2003 (29 200 VIII, nr. 
35) - dat beoogde voor de jongste generatie voorafgaand aan de Veni-Vidi-Vici systematiek 
ook een Rubicon-programma te starten - wordt hiermee gecontinueerd.  
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, 
VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF. 
 
Artikel 15 Media 
146 (Bakker  /Örgü) 
MTNL levert met een interculturele programmering in de Nederlandse taal een belangrijke 
bijdrage aan de integratie en versterking van de sociale cohesie in de grote steden. Hoewel de 
subsidie aan MTNL wordt gecontinueerd, is dit bedrag niet afdoende om het programma-
aanbod op hetzelfde niveau te kunnen continueren. Dit amendement strekt ertoe het huidige 
kwaliteits- en kwantiteitsniveau te handhaven. Daarbij zou het aanbeveling verdienen om te 
bezien hoe de programma’s van MTNL ook hun weg kunnen vinden bij de (landelijke) 
publieke omroep. 
Het amendement regelt een eenmalige aanvullende financiële bijdrage van € 300.000 per jaar 
voor de periode 2005-2008 (cumulatief € 1,2 mln). Dekking wordt gevonden in de 
budgetflexibiliteit op het betreffende begrotingsartikel. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD en 
ChristenUnie. 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 14 Cultuur 
19 (Van der Vlies) 
Het is bekend dat grote gezinnen te maken hebben met diverse beleidsmaatregelen die sterk 
drukken op het gezinsinkomen. Om hen substantieel tegemoet te komen in hun 
inkomenspositie dient ondergetekende bij het Belastingplan een amendement (29 767, nr. 10) 
in om de aanvullende kinderkorting voor gezinnen met drie of meer kinderen te verhogen. 
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Dit amendement is een onderdeel van de dekking voor deze verhoging van de aanvullende 
kinderkorting. Het beoogt de verhoging voor cultuur die in de motie-Verhagen c.s. (29 800, 
nr. 4) is voorgesteld terug 
Ingetrokken. 
 
Artikel 1 Primair onderwijs 
20 (Van der Vlies) 
Het is bekend dat grote gezinnen te maken hebben met diverse beleidsmaatregelen die sterk 
drukken op het gezinsinkomen. Om hen substantieel tegemoet te komen in hun 
inkomenspositie dient ondergetekende bij het Belastingplan een amendement (29 767, nr. 10) 
in om de aanvullende kinderkorting voor gezinnen met drie of meer kinderen te verhogen. 
Dit amendement is een onderdeel van de dekking voor deze verhoging van de aanvullende 
kinderkorting. Het beoogt het budget voor tussenschoolse opvang te verlagen om op deze 
manier te komen tot een betere prioriteitstelling. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 14 Cultuur 
74 (Vlies en Slob)  
Dit amendement regelt subsidiëring voor het Bijbels museum voor 2005. Hiertoe wordt in 
artikel 14 (Cultuur) de operationele doelstelling 14.4 (Cultureel erfgoed) verhoogd met € 200 
000. Anders dan de Raad voor Cultuur beweert is het Bijbels museum van nationale 
betekenis. Ook richt het museum zich nadrukkelijk op verschillende doelgroepen. De grote rol 
van de Bijbel in de Nederlandse geschiedenis rechtvaardigt subsidiëring om instandhouding 
van dit museum te waarborgen. Deze amendering beoogt een structurele werking voor de 
komende cultuurnotaperiode. De dekking wordt gevonden in hetzelfde artikel, waarbinnen de 
operationele doelstelling 14.1 (Kunsten) wordt verlaagd met € 200 000. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 14 Cultuur 
75 (Van der Vlies en Slob) 
Dit amendement regelt beperkte voorzetting van de financiering voor de kanjerprojecten. 
Hiertoe wordt in artikel 14 (Cultuur) de operationele doelstelling 14.4 (Cultureel erfgoed) 
verhoogd met € 5mln. Het is inefficiënt om de voortgang van de restauratie van deze 
projecten stil te leggen. Daarbij dient er nog een forse restauratie-achterstand weggewerkt 
te worden om een goede werking van het nieuwe instandhoudingsbeleid te waarborgen. 
De dekking wordt gevonden in hetzelfde artikel, waarbinnen de operationele doelstelling 14.1 
(Kunsten) wordt verlaagd met € 5mln.  
Ingetrokken. 
 
Artikel 14 Cultuur 
78 (Gerkens) 
Conamus heeft een subsidie gevraagd van 100 000 Euro ten behoeve van de organisatie van 
het Amsterdam Dance Event. Een inititiatief als Amsterdam Dance Event is afhankelijk van 
deze subsidie om de huidige vorm en internationale positie te behouden. De aanvraag heeft 
een positief advies ontvangen van de Raad voor Cultuur. Dit initiatief past binnen de criteria, 
waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te gaan komen voor middelen gereserveerd 
voor Cultuur en Economie. Het amendement strekt ertoe de door de Raad voor Cultuur 
geadviseerde 100 000 Euro voor 2005 alsnog beschikbaar te stellen aan Conamus. Dekking 
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heeft plaats uit de gereserveerde middelen onder Cultuur en Economie in de invulling door de 
staatssecretaris van de motie Verhagen. Het amendement beoogt een structurele subsidiëring 
voor de gehele cultuurnotaperiode. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 14 Cultuur 
82 (Vergeer) 
Dit amendement strekt ertoe het Bijbelsmuseum te voorzien van een subsidie voor 2005 van € 
200 000. Dit amendement biedt het bijbelsmuseum de komende jaren de mogelijkheid om de 
visie verwoord door de Raad voor Cultuur om te zetten in een beleidsplan. Dekking heeft 
plaats uit de gereserveerde middelen onder Cultuur en Economie in de invulling door de 
staatssecretaris van de motie Verhagen. Het amendement beoogt een structurele subsidiëring 
voor de gehele cultuurnotaperiode. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 1 Primair onderwijs 
36 (Hamer) 
Geld dat is gereserveerd voor bestrijding van het lerarentekort wordt met dit amendement 
omgezet in een surplus voor de scholen, waarmee het gat wordt gedicht tussen het huidige 
dreigende overschot aan leerkrachten en de toekomstige vanaf 2007 ontstaande tekorten. Dit 
om te voorkomen dat er nu mensen verloren gaan voor het onderwijs die straks weer nodig 
zijn. Het surplus kunnen de scholen inzetten voor allerlei taken met betrekking tot het 
verbeteren van het primaire proces en de benodigde extra begeleiding van de leerlingen. 
Verworpen.  Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 
 
Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
27 (Vergeer)  

In het najaar 2002 is de landelijke campagne Alfabetisering Autochtone Nederlanders gestart. 
De campagne heeft tot doel 5% van alle Nederlandse analfabeten en functioneel analfabeten 
te motiveren tot het volgen van een alfabetiseringscursus. Voor de campagne heeft het 
ministerie 400 000 euro beschikbaar gesteld.  
Wanneer de doelstelling bereikt wordt, betekent dit een toename van 12 500 deelnemers. Daar 
het een onwenselijke situatie is dat deze deelnemers op een wachtlijst komen te staan als zij 
zich aanmelden voor een cursus, is het noodzakelijk extra geld toe te kennen aan de 
educatiemiddelen.  
Dit amendement strekt ertoe extra geld vrij te maken voor de educatie van autochtone 
analfabeten. De schatting is dat hier ongeveer 19,5miljoen euro voor nodig is.  
Dekking wordt gevonden in artikel 4. Enerzijds wordt in dit artikel een bedrag van 14,1 
miljoen euro onttrokken aan bestuurlijk gebonden, maar niet juridisch verplichte gelden; 
anderzijds wordt de bijdrage aan het agentschap CFI verlaagd met 5,4 miljoen euro. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66. 
 
Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
34 → 35 (Tichelaar) 
Het bedrag dat per deelnemer in de BVE-sector wordt besteed, vermindert al in de begroting 
voor 2005 en dreigt nog verder te verminderen. Dat doet geen recht aan het belang dat wordt 
gehecht aan de beroepskolom en het verwerven van een startkwalificatie door iedereen. 
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Daarom moet het bedrag per deelnemer worden bevroren op het niveau van 2004. De dekking 
wordt gevonden in amendering van het Belastingplan. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
Artikel 14 Cultuur 
77 (Gerkens) 
De bezuiniging van 10% op ondersteunende instellingen, ook opgelegd aan het NPI, zal het 
einde betekenen van het project MusicXport en een marginalisering van het project 
Toursupport van het NPI. Deze regelingen bieden bands de concrete mogelijkheid om te 
touren in het buitenland. In dit specifieke geval treft deze korting dus de uitvoerende sector: 
bands. 
De bezuinigingen treffen twee regelingen die door het innovatieplatform zijn genoemd als 
voorbeeld van interessante initiatieven binnen de sleutelgebiedenaanpak ten aanzien van 
Cultuur en Economie. De initiatieven voldoen aan de omschrijving van initiatieven die in 
aanmerking komen voor de middelen die de staatssecretaris beschikbaar wil stellen in het 
kader van Cultuur en Economie.  
Dit amendement strekt ertoe 165 000 Euro voor 2005 beschikbaar te stellen aan het NPI, in 
afwachting van de herstructurering van de ondersteunende sector, om in elk geval deze 
succesvolle initiatieven mogelijk te maken. Het amendement wordt gedekt door de middelen 
die de staatssecretaris in de motie Verhagen reserveerde onder de noemer Cultuur en 
Economie. Het amendement beoogt een structurele subsidiëring voor de gehele 
cultuurnotaperiode. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF. 
 
Artikel 14 Cultuur 
79 (Vergeer) 
Het Max Tak orkest voorziet met zijn familievoorstellingen en filmprojecten duidelijk in een 
behoefte. De Raad voor Cultuur adviseert dat bij voldoende middelen de structurele subsidie 
aanbeveling verdient.  
Dit amendement strekt ertoe 100 000 Euro extra toe te zeggen voor 2005. Dekking heeft 
plaats uit de gereserveerde middelen onder Cultuur en Economie in de invulling door de 
staatssecretaris van de motie Verhagen. Dit amendement beoogt een structurele extra 
subsidiëring voor de gehele cultuurnotaperiode. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF. 
 
Artikel 14 Cultuur 
80 (Vergeer) 
De opvatting van de Raad voor Cultuur dat de positie van slagwerkensembles niet meer kan 
worden gewaardeerd als zelfstandig te waarderen functie in het bestel, wordt niet voldoende 
ondersteund door een constructieve, inhoudelijke argumentatie.  
Omdat verder de slagwerkgroep Den Haag een ruimschoots positief oordeel ontvangt van de 
Raad voor Cultuur en de kritiek op slagwerkgroep Amsterdam handelt over het beleidsplan, 
strekt dit amendement ertoe de subsidies aan beide groepen op het huidige niveau voort te 
zetten. Aan Slagwerkgroep Amsterdam wordt 111 000 Euro toegekend en aan Slagwerkgroep 
Den Haag 175 000 Euro.  
Dekking heeft plaats uit de gereserveerde middelen onder Cultuur en Economie in de 
invulling door de staatssecretaris van de motie Verhagen.  
Dit amendement beoogt een structurele subsidiëring voor de gehele cultuurnotaperiode. 
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Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF. 
 
Artikel 14 Cultuur 
84 (Kraneveldt) 
De kinderen en jongeren van nu zijn hopelijk de theater- en concertbezoekers van de 
toekomst. Daarom dient kunst en cultuur, gericht op kinderen en jongeren, gestimuleerd te 
worden. Daarbij is het van belang dat niet alleen de jeugd uit een hoogopgeleid en 
bovenmodaal verdienend milieu, maar juist ook de jeugd uit een laagopgeleid en minder goed 
verdienend milieu in aanraking komt met aansprekende kunsten cultuuruitingen. 
Stichting Briza heeft een subsidie in het kader van de Cultuurnota gevraagd van € 135 000. 
Briza is een muziektheater voor de jeugd, dat op artistiek-inhoudelijk vlak geen kunst met een 
grote «K» wil brengen, maar juist laagdrempelige kunst met een kleine «k», die kinderen zeer 
blijkt aan te spreken. Briza maakt eigen muziektheater-producties met muziek, zang, dans en 
video-animatie voor de moeilijke doelgroep van 4–16 jaar.  
Dit amendement strekt ertoe dat het gevraagde bedrag van € 135 000 als structurele 
subsidiëring voor de gehele Cultuurnota-periode aan Stichting Briza ter beschikking wordt 
gesteld. 
De dekking wordt gevonden in de Cultuur en Economie-middelen, die door de staatssecretaris 
naar aanleiding van de motie Verhagen zijn gereserveerd maar nog niet zijn ingevuld. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF. 
 
Artikel 14 Cultuur 
85 (Kraneveldt) 
Het Handtheater is het enige theater in Nederland dat tweetalige voorstellingen maakt, in het 
gesproken Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal. Voor doven en slechthorenden in 
Nederland vervult het Handtheater dan ook een belangrijke en unieke functie. Dit wordt door 
de Raad van Cultuur erkend. Tevens vindt de Raad de activiteiten van het Handtheater 
waardevol en heeft hij er vertrouwen in dat het gezelschap zich in artistiek opzicht voldoende 
zal ontwikkelen. 
Het Handtheater heeft aan het Rijk een subsidie gevraagd van € 478 000, om o.a. 
theatervoorstellingen voor volwassenen en kinderen te produceren, een amateurtheaterschool 
voor doven op te zetten, dove buitenlandse regisseurs aan te trekken, audiovisuele projecten te 
ontwikkelen en het eigen theater te beheren en te programmeren. Inmiddels is € 201 456 
toegekend via de Cultuurnota-systematiek, maar er blijft voor het Handtheater, ook na een 
aanpassing van de eigen wensen en de daarbijbehorende begroting, nog een tekort over van 
tenminste € 43000. 
Dit amendement strekt ertoe dat ook dit bedrag van € 43000 als structurele subsidiëring voor 
de gehele Cultuurnota-periode aan het Handtheater ter beschikking wordt gesteld. De dekking 
wordt gevonden in de Cultuur en Economie-middelen, die door de staatssecretaris naar 
aanleiding van de motie Verhagen zijn gereserveerd maar nog niet zijn ingevuld. 
Verworpen. Voor stemden SP,  GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, 
ChristenUnie en LPF. 
 
Artikel 14 Cultuur 
105 → 135 (Dittrich) 
Dit amendement beoogt de uitgaven voor Cultuur incidenteel te verhogen met circa € 3,8 
miljoen. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de afdrachten van de 



9 / 13 

kansspelorganisaties, waaronder de Staatsloterij, op de begroting van Financiën (zie 
amendement 29 800 IXB, nr. 14). 
In andere Europese landen is het gebruikelijk dat een belangrijk deel van (staats-)loterij-
opbrengsten aan cultuur wordt besteed. In het Verenigd Koninkrijk is dat zelfs 33 procent. 
Ook in Nederland zou een deel van de opbrengsten van de (Staats-)loterij aan cultuur moeten 
worden besteed. 
Met de gelden die dit amendement vrijmaakt kunnen de bezuinigingen op Cultuur verder 
worden gecompenseerd. Cultuur is een kwetsbare sector, waar ook kleine bezuinigingen 
ingrijpende gevolgen hebben. De staatssecretaris zou over de besteding van deze gelden op 
korte termijn een voorstel aan de Kamer moeten doen. Daarbij kan gedacht worden aan een 
eenmalige bijdrage voor de orkesten waarmee de generieke sectorkorting van 3 procent 
zoveel mogelijk ongedaan wordt gemaakt, het op vlieghoogte brengen van ensembles, aan de 
jeugdfilmsector en het lokatietheater. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66. 
 
Artikel 14 Cultuur 
101 → 136 (Leerdam c.s.) 
De aanvullende plannen van de staatssecretaris zijn ontoereikend: ze gaan niet genoeg in op 
de verzoeken vanuit de Tweede Kamer. 
Dit amendement strekt ertoe extra middelen beschikbaar te stellen om meer culturele 
organisaties de gelegenheid te geven aan de slag te gaan. Hiervoor moeten extra middelen ter 
beschikking komen. Daartoe wordt binnen de Cultuurbegroting de post voor kunst en 
culturele producties verhoogd met € 1 miljoen. Dekking wordt gevonden in de nog niet 
vastgelegde uitgaven (budgetflexibiliteit) van het niet-beleidsartikel 18 (Ministerie algemeen) 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
Artikel 17 Nominaal en onvoorzien 
18 (Tichelaar) 
Het is rechtvaardig dat de hogescholen die zijn gedupeerd door onrechtmatige declaraties van 
andere hogescholen, daarvoor worden gecompenseerd. Geld daarvoor komt ook beschikbaar 
door invorderingen, maar vloeit terug in ’s Rijks schatkist. Dit amendement beoogt af te 
blazen dat geraamde opbrengsten als gevolg van invordering in verband met de HBO-fraude, 
na aftrek van de kosten van de kosten voor de activiteiten van de Commissie Schutte, 
terugvloeien in ’s Rijks schatkist. Het niet laten terugvloeien van de 48miljoen naar de OCW-
begroting, zoals de regering voorstelt, is ook een besluit, dat goedkeuring van de Kamer 
vereist, maar dit kan niet kan rekenen op de instemming van de indiener, conform de 
Kameruitspraak bij de motie Rabbae (28248 , nr. 13). 
De taakstelling HBO-fraude wordt met dit amendement geschrapt en hoeft dus ook niet meer 
te worden verdeeld over relevante sectoren/artikelen. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en 
LPF. 
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MOTIES 
 
37 (Hamer en Kraneveldt) over de afslanking van het departement 
Verworpen. Voor stemden PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak en de LPF. 
 
38 (Hamer c.s.) over het zgn. Schotse model 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, 
D66, VVD en LPF. 
 
39 (Hamer c.s.) over afspraken over de inzet van de middelen 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, LPF en ChristenUnie. 
 
40 (Hamer c.s.) over investeren in pilots, kenniscentra en proefgebieden  
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en 
LPF. 
 
41 (Hamer c.s.) over een extra impuls voor de bestrijding van de wachtlijsten 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en 
LPF. 
 
42 (Tichelaar c.s.) over het bedrag per student 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF. 
 
43 (Tichelaar) over het overhevelen van de verantwoordelijkheid van de uitvoering naar 
instellingen 
Afgevoerd van de agenda. 
 
44 (Tichelaar c.s.) over het wachtgeldconvenant, de WEB-middelen en de marktordening  
Afgevoerd van de agenda. 
 
45 (Jan de Vries c.s.) over de middelen voor de inburgering 
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, Groep Wilders, VVD, D66, SGP, CDA en 
LPF. 
 
46 (Jan de Vries c.s.) over het leerwerkbedrijf 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
47 (Joldersma c.s.) over matchingsverplichtingen en administratieve lasten 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
48 (Joldersma c.s.) over het experiment met bètabeurzen 
Aangenomen. Voor stemden  SP, GroenLinks, Groep Wilders, D66, VVD, CDA, 
ChristenUnie en  SGP. 
 
49 (Kraneveldt) over een verplichte maatschappelijke stage  
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Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, Groep Lazrak en LPF. 
 
50 (Vergeer c.s.) over het opnemen van schoolboeken in de lumpsum 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 
 
51 (Vergeer c.s.) over het verminderen van de regeldruk 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en D66. 
 
52 (Vergeer en Azough) over landelijke regels voor het maximeren van de ouderbijdrage  
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en ChristenUnie. 
 
54 (Vergeer/Azough) over de verzachting van de herverdeeleffecten van de 
gewichtenregeling  
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
55 (Lambrechts c.s.) over de middelen voor volwassenenonderwijs en alfabetisering 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders en 
D66. 
 
56 (Lambrechts en Balemans) over Internationaal Baccalaureaat in het regulier onderwijs  
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66 en 
VVD. 
 
57 (Lambrechts c.s.) over de oorspronkelijke toezichthoudende taken van de 
Onderwijsinspectie 
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, 
VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. 
 
58 → 68 (Lambrechts c.s.) over verregaande vereenvoudiging van indicering en bekostiging  
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
59 (Lambrechts c.s.) over de vve-methode Nederlandse taal 
Ingetrokken. 
 
60 (Azough en Tichelaar) over het verruimen van de Wet vermindering afdracht 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
61 (Azough en Vergeer) over herinvoering van de kortdurende WW 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
62 (Azough c.s.) over mentoring- en coachingprojecten 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66. 
 
63 (Slob c.s.) over de gelden voor onderwijsachterstandenbeleid 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF. 
 
64 (Slob c.s.) over de nieuwe gewichtenregeling 
Afgevoerd van de agenda. 
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87 (Van Dam en Vergeer) over de omroepreserve 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP. 
 
88 (Atsma) over de switch off  
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, 
ChristenUnie, SGP en CDA. 
 
90 (Atsma, Van der Vlies, Van Dam en Slob) over externe pluriformiteit 
Aangenomen. Voor stemden PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en CDA. 
 
93 (Örgü en Atsma en Bakker) over  het overdragen van de zendmachtiging  
Afgevoerd van de agenda. 
 
94 (Örgü en Atsma) over de zender 747AM 
Aangenomen. Voor stemden D66, VVD, SP, CDA, Groep Wilders en LPF. 
 
95 (Bakker, Atsma en Örgü) over de middelen voor de lokale omroepen (29800-VIII, nr. 95). 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
118 (Van Vroonhoven-Kok) over middelen voor gezinsarrangementen via scholen 
Afgevoerd van de agenda. 
 
120 (Vergeer) met het verzoek de Raad voor Cultuur advies te vragen over een betere 
verdeling van de beschikbare middelen binnen de filmsector 
Afgevoerd van de agenda. 
 
116 (Leerdam) met verzoek aan de regering een voorstel te doen geld beschikbaar te stellen 
voor culturele producties en culturele organisaties die integratie en cultuur versterken 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
117 (Van Vroonhoven-Kok c.s.) over middelen voor restauraties voor het behoud van 
kanjermonumenten 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
119 (Vergeer) inzake de subsidie voor Forum 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en de Groep Lazrak. 
 
121 (Vergeer c.s.) inzake een pensioenvoorziening voor de medewerkers van het 
Zuiderzeemuseum, die zeven maanden per jaar werken 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en de Groep Lazrak. 
 
122 → 139 (Halsema) inzake het aanwenden van 2,5 mln. euro voor het kunstbeleid en het 
budget voor de TAOM-regeling te reserveren voor 'cultuur en economie' 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en de Groep Lazrak. 
 
123 (Halsema) inzake de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van kunstenaars 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en de Groep Lazrak. 
 
137 (Van Vroonhoven-Kok c.s.) inzake … 
Aangenomen met algemene stemmen. 
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138 (Dittrich c.s.) inzake … 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, 
ChristenUnie en LPF. 
 
140 (Halsema c.s.)  inzake … 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF. 
 
141 (Vergeer / Leerdam)  inzake … 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en de Groep Lazrak. 
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