
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 

zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 25 november 2004 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29574  Vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor 

kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars)  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 november 2004 

aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 11 

12 (Noorman-Den Uyl) 

Dit amendement regelt dat de inkomenseis zoals gesteld in de nieuwe Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK) gelijk is aan de inkomenseis zoals thans gesteld in de Wet 

inkomensvoorziening kunstenaars (WIK). Voor elk jaar dat iemand een WWIK-uitkering 

ontvangt, geldt overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WIK, een 

inkomenseis van € 1 089 per kalenderjaar. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 11 

14 (Noorman-Den Uyl) 

Dit amendement regelt dat de inkomens/omzet-eis uit de wWIK die per 12 maanden wWIK-

gebruik hoger wordt, een minder steile progressie krijgt. Door dit amendement dient een 

kunstenaar een bruto-inkomen te hebben van € 1 200 over 12 kalendermaanden die direct 

voorafgaan aan de 13de wWIK-uitkeringsmaand. De kunstenaar dient een inkomen te hebben 

van € 2 200 over de 12 kalendermaanden direct voorafgaand aan de 25ste uitkeringsmaand. 

De kunstenaar dient een inkomen te verwerven van € 3 000 over de 12 kalendermaanden 

direct voorafgaand 37ste uitkeringsmaand. 

De regering meent dat de invoering van de progressie-eis er niet toe mag leiden dat de 

kunstenaar een groot deel van zijn energie moet besteden aan het verwerven van inkomsten. 

 



2 / 2 

De indiener meent dat de door de regering voorgestelde treden te hoog zijn waardoor te veel 

tijd/energie aan het verwerven van neveninkomen moet worden besteed. 

In het regeringsvoorstel is dat in het derde wWIK-jaar 40%. En in het vierde wWIK-jaar 

wordt in het regeringsvoorstel door de systematiek van de wWIK de verdere inkomens-

progressie geheel afgeroomd.  

Met dit amendement is de inkomenseis voor de eerste 12 maanden voor de 13de maand 

wWIK-uitkering gelijk is aan de inkomenseis van de huidige wet. Voor de volgende wWIK-

jaren wordt de progressie-eis gehalveerd. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

Artikel 17 

13 (Noorman-Den Uyl) 

Dit amendement regelt dat er één beroepskostenforfait voor scheppende en niet-scheppende 

kunstenaars wordt gehanteerd op het huidige niveau van de WIK voor scheppende 

kunstenaars, te weten € 4 538,– per kalenderjaar. Dat bedrag is thans opgenomen in artikel 3 

van het uitvoeringsbesluit WIK. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

 

MOTIES 

 

18 (Noorman-Den Uyl) over het budget flankerend beleid 2005 voor de WWIK 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 


