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35 735 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde 
incidentele suppletoire begroting inzake extra 
steun voor de culturele en creatieve makers in 
verband met COVID-19) 

35 776 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende 
incidentele suppletoire begroting inzake extra 
middelen opschalen initiatieven kunst en 
cultuur voor kwetsbare groepen in verband met 
COVID-19) 

C  NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP1 

Vastgesteld: 5 oktober 2021 

De memorie van antwoord met betrekking tot de wetsvoorstellen Vierde 
incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en 
creatieve makers in verband met COVID-19 en Zevende incidentele 
suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst 
en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19 heeft de 
commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmer-
kingen en het stellen van de volgende vragen. 

1. Inleiding  

De leden van de PVV-fractie hebben van de memorie van antwoord 
kennisgenomen. Zij stellen nog enkele vragen. 

2. Diversiteitsbeleid  

De regering geeft, naar aanleiding van vragen van de PVV-fractieleden, in 
de memorie van antwoord aan dat als het gaat om de culturele basisinfra-
structuur (BIS), voor de periode 2021–2024 ten aanzien van de subsidie-
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voorwaarden voor steun voor de kunst-, cultuur- en muzieksector onder 
andere de zogenaamde Code Diversiteit en Inclusie geldt. 

Kan de regering aangeven waarom instellingen, orkesten en/of groepen 
door deze Code Diversiteit en Inclusie worden gedwongen tot selectieve 
en expliciete kleur in kunst- en cultuuruitingen en het selecteren van 
uitvoerende kunstenaars en/of muzikanten op ras/kleur om subsidiëring 
veilig te stellen? 

Waarom neemt de regering geen afstand van deze vorm van discriminatie 
door de overheid die bij wet verboden is? 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet de 
nadere memorie van antwoord van de regering – bij voorkeur binnen vier 
weken – met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap,
Verkerk 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap,
Dragstra
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