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

 
 datum 8 mei 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35441 
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) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, 
SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
Tegen: PVV. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Artikel 14 Cultuur 
5  6 (Kwint c.s.) over 700 miljoen aan extra middelen voor de culturele sector. 
 
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.  
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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. Bijvoorbeeld 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 zien 
verdwijnen. Door dit amendement wordt voorkomen dat de culturele infrastructuur 
onherstelbare schade oploopt door de coronacrisis. 
Verworpen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS en Van Haga. 
 
 
Moties 
 
16 (Van Raan) over onderzoek naar btw-verlaging of -vrijstelling voor podiumkunsten en 
openbare musea. 
Aangehouden. 
 
15 (Van Raan) over investeren in kunst fiscaal aantrekkelijker maken. 
Aangehouden. 
 
14 (Van Raan) over alles op alles zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
13 (Dik-Faber c.s.) over zorg dragen voor regionale spreiding bij behoud van culturele 
instellingen. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
12 (Asscher c.s.) over het voorkomen van het verdwijnen van regionale voorzieningen. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
11 (Asscher en Belhaj) over ondersteuning van niet-gesubsidieerde instellingen. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
10  18 (Asscher c.s.) over steun voor ondernemers, werkenden en makers uit de 
creatieve sector. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
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9 (Geluk-Poortvliet en El Yassini) over overleg over passende culturele en creatieve 
alternatieven. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
8 (Van den Berge c.s.) over door de crisis heen helpen van creatieve makers in de culturele 
sector. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga. 


