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 aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 
 

 
 datum 16 december 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35984 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, 
CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga 
Tegen: BIJ1, DENK, PVV en FVD 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Opschrift 
Artikel 14 Cultuur 
3  4 5 6 (Westerveld c.s.) over steun aan de culturele en creatieve sector 
 
De culturele en creatieve sector is zeer hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. 
Met name culturele makers en zzp’ers worden onevenredig hard getroffen door de diverse 
coronamaatregelen waardoor zij grote inkomstenderving hebben.  
De indieners zijn met de regering van mening dat kunst van grote waarde is en 
toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zij stellen voor om eenzelfde bedrag van 150 miljoen 
euro ten goede te laten komen aan het voorbestaan van de culturele en creatieve sector. 
Een groot deel van deze 150 miljoen euro gaat naar het creëren van een vangnetregeling 
voor makers en zzp’ers (artiesten, licht- en geluidstechnici, podiumbouwers etc.), in 



 

 datum 16 december 2021 

 blad 2 
 

 
 

samenspraak met de sector. De 150 miljoen euro wordt in lijn met de suppletoire 
begroting generaal op de OCW-begroting bijgeboekt. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan en BBB. 
 
Moties 
 
9 (Kwint) over een eerste recht op koop wanneer de koninklijke familie besluit werken te 
verkopen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, 
D66, SGP, JA21, BBB, PVV en FVD. 
 
10 (Van Strien c.s.) over zich maximaal inspannen om De Vaandeldrager in elke provincie 
in Nederland tentoon te stellen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga. 
 
11 (Werner c.s.) over het wettelijk verankeren van de doelstellingen en budgetten van het 
nationaal museaal aankoopfonds 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga. 
 
12 (Westerveld) over de afspraken rond de bescherming van cultuurgoederen in particulier 
bezit tegen het licht houden 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en de PVV. 
 
 
8 (Kwint) over een gratis toegangskaart voor elke Nederlander 
Aangehouden 


