
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 
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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 25 april 2007 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Cultuur 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30847  Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met 

wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een 
gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van 
cultuuruitingen 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 april 2007 aangenomen. 
De fractie van de PVV stemde tegen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel E, artikel 3 
8 → 17 (Van Leeuwen) 
Een periodiek integraal, inhoudelijk beleidsdocument, waarin evaluatie, analyse en 
visieontwikkeling hun plaats krijgen is onontbeerlijk om een zinvol cultuurpolitiek debat op 
hoofdlijnen te voeren over het beleid ten aanzien van kunst, cultuur en media. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie en de SGP  
 
Artikel I,  onderdeel F, artikel 4b, tweede lid, onder c 
12 (Van Leeuwen) 
De term Nederlandse cultuur kan opgevat worden als cultuur van Nederlandse bodem. Ook 
cultuur van andere dan Nederlandse herkomst levert een bijdrage aan de cultuur in Nederland. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, PvdD, VVD en het CDA 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel F, artikel 4a 
9 → 18 (Nicolaï) 
Dit amendement regelt dat de minister het ontwerp van de ministeriële regeling betreffende de 
verstrekking van vierjaarlijkse subsidies aan de Tweede Kamer dient te sturen voordat deze 
regeling in werking treedt. De parlementaire controle is hierdoor beter gewaarborgd, evenals 
de mogelijkheid van inhoudelijke, onafhankelijke advisering. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en de SGP 
 
Artikel I, onderdeel F, artikel 4b 
10 → 19 (Nicolaï) 
Dit amendement regelt dat wanneer de minister voornemens is om instellingen of groepen van 
instellingen aan te wijzen ten behoeve waarvan hij telkens voor een periode van vier 
kalenderjaren subsidie verstrekt, hij het ontwerp van de aanwijzing aan de Tweede Kamer 
overlegd. Daarnaast dient de minister het ontwerp om een dergelijke aanwijzing in te trekken 
aan de Tweede Kamer te overleggen. De parlementaire controle is hierdoor beter 
gewaarborgd, evenals de mogelijkheid van een inhoudelijke, onafhankelijke advisering.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD en de SGP 
 
Artikel I, onderdeel F, artikel 4c 
11 → 20 (Nicolaï) 
Dit amendement regelt dat de minister mededeling doet aan de Tweede Kamer voorafgaand 
aan de verstrekking van subsidies aan fondsen. De parlementaire controle is hierdoor beter 
gewaarborgd, evenals de mogelijkheid van inhoudelijke, onafhankelijke advisering daarover. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD en de SGP 
 
MOTIES 
 
13 (Van Vroonhoven-Kok) over het opstellen van een code voor cultuurfondsen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, VVD, SGP en het CDA 
 
14 (Van Vroonhoven-Kok) over een nieuw op te richten fonds voor muziek, dans en theater 
met een afzonderlijke sectie amateurkunst 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP en het CDA 
 
15 (Nicolaï) over samenstelling van en opdracht aan visitatiecommissies 
Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV 
 
16 (Van der Ham) over toepassing van het profijtbeginsel 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de VVD 
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