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Den Haag, 23 oktober 1997

Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
25053Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomensvoorziening
kunstenaars)
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 21 oktober 1997
aangenomen. Tegen stemden de fracties VVD, SGP, RPF en SP.
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel 5
15 (Van Nieuwenhoven ea)
Dit wijzigingsvoorstel maakt het mogelijk voor kunstenaars die nu een ABW-uitkering
hebben een glijdende schaal in te voeren van 80% in het eerste jaar en daarna 70%.
(zie het amendement gedrukt onder nr. 14).
Aangenomen. Voor GL SP PvdA D66 GPV CDA GN AOV Hendriks.
Artikel 9
12 (Lambrechts ea)
Dit amendement maakt het mogelijk de werkelijke beroepskosten af te trekken indien die
hoger zijn dan de forfaitaire bedragen.
Overgenomen.
14 (Van Nieuwenhoven ea)
Dit wijzigingsvoorstel brengt de hoogte van de uitkering naar 70% in plaats van naar de in
het wetsvoorstel beoogde 60%.
Met algemene stemmen aangenomen.
9 (Beinema ea)
Met dit amendement worden de verschillende categorieën op een gelijke afstand van de voor
hen geldende bijstandsnorm geplaatst.
Aangenomen. Voor GL SP PvdA GPV SGP RPF CDA GN AOV.
Artikel 10
13 (Lambrechts ea)
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat een kunstenaar mag bijverdienen tot 125% van
de bijstandsnorm.
Aangenomen. Voor GL SP PvdA D66 CDA GN AOV Hendriks.
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel 9
7 (Beinema ea)
Dit amendement brengt de hoogte van de uitkering van 60% op 75% van de bijstandsnorm.

Amendementen zijn in de 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 → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op

Verworpen. Voor GL SP CDA GN Hendriks.
Artikel 13
11 (Sipkes)
Dit amendement beoogt de mogelijkheid te openen dat eenmalig een nieuw recht op uitkering
krachtens de WIK ontstaat indien de kunstenaar na eerder WIK-gerechtigd te zijn
geweest gedurende ten minste vier jaar zelfstandig in zijn bestaan als kunstenaar heeft
voorzien.
Verworpen. Voor: GL SP.
Artikel 13
8 (Beinema)
Dit amendement beoogt de begrenzing waarbinnen men zijn aanspraken op grond van deze
inkomensvoorziening kan genieten op te heffen.
Verworpen. Voor GL SP CDA GN AOV Hendriks.
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