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35 441 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele 
suppletoire begroting inzake aanvullende 
ondersteuning culturele en creatieve sector in 
verband met de Covid-19 crisis) 

Nr. 6  AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. TER VERVANGING VAN 
DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 

Ontvangen 28 april 2020 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel 14 Cultuur van de begrotingsstaat worden het verplichtin-
genbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 700.000 (x € 1.000). 

Toelichting  

Met dit amendement verhogen de indieners het beschikbare budget 
voor het noodfonds voor de culturele sector met een bedrag van 700 
miljoen euro. De culturele sector wordt hard geraakt door de coronacrisis. 
Voorstellingen kunnen niet doorgaan, festivals en optredens worden 
geannuleerd en musea zijn gesloten. Voor makers, organisatoren en de 
evenementenbranche een grote strop. De armoede in de culturele sector 
was al groot, door de grote hoeveelheid onzekere contracten en forse 
bezuinigingen. De buffers van mensen, makers, bedrijven en instellingen 
zijn dan vaak ook klein of niet aanwezig. Het kabinet stelt 300 miljoen ter 
beschikking maar indieners achten dit te weinig om de grote schade die 
de coronacrisis aanricht op te vangen. Zij stellen daarom voor het budget 
te verhogen met 700 miljoen euro zodat de sector een goede kans krijgt 
deze crisis boven te komen en hierna de draad weer op te pakken. Dit geld 
is primair bedoeld als ondersteuning voor makers en kleinere instellingen 
die nu geen aanspraak kunnen maken op extra voorzieningen. Bijvoor-
beeld door het tijdelijk herstellen van de inkomensregeling voor makers, 
de wwik. Daarnaast bestaat de culturele sector ook uit vele kleine 
ondernemers en toeleveranciers die hun opdrachten evenzeer hebben 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.
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zien verdwijnen. Door dit amendement wordt voorkomen dat de culturele 
infrastructuur onherstelbare schade oploopt door de coronacrisis. 

Kwint
Van den Berge
Van Raan
Asscher
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