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

 
 datum 22 juni 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel:  
 
35735 
 
Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake 
extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, 
de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en JA21 
Tegen: PVV, FVD, Groep Van Haga, BBB. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 14 Cultuur. 
4 (Ploumen) over een startbudget voor een garantieregeling voor de audiovisuele sector 
 
Met dit amendement stelt de indiener voor dat 20 miljoen euro wordt toegevoegd aan het 
vierde steunpakket cultuur & corona ten behoeve van een startbudget voor een 
garantieregeling voor de audiovisuele sector. Verzekeraars van audiovisuele producties 
bieden – nu en in de toekomst – geen dekking voor schade die het gevolg is van een 
pandemie en daaraan gerelateerd overheidsingrijpen. Om te voorkomen dat producties 
worden uit- of afgesteld als gevolg van onzekerheid over het verdere verloop van de 
pandemie en zo werkgelegenheid verloren zal gaan en het aanbod zal verschralen is een 
garantieregeling met voldoende middelen noodzakelijk. Kunst en cultuur zijn van 
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onschatbare waarde voor de samenleving. Voorkomen moet worden dat de coronacrisis 
blijvende schade aanricht in de kunst- en cultuursector. Om de culturele sector ook door de 
laatste fase van deze crisis te helpen is aanvullende steun gericht op herstart noodzakelijk. 
Het voorliggende amendement, maakt daar samen met vier andere amendementen 
onderdeel van uit. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA en de PvdD. 
 
Artikel 14 Cultuur  
6 (Ploumen) over een garantieregeling voor podia en producenten 
 
Met dit amendement stelt de indiener voor dat 13 miljoen euro wordt toegevoegd aan het 
vierde steunpakket cultuur & corona ten behoeve van een garantieregeling voor podia en 
producenten. Om te voorkomen dat producties worden uit- of afgesteld als gevolg van 
onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie en overheidsmaatregelen om de 
pandemie te bestrijden en zo werkgelegenheid verloren gaat is een garantieregeling voor 
podia en producenten met voldoende middelen noodzakelijk. Kunst en cultuur zijn van 
onschatbare waarde voor de samenleving. Voorkomen moet worden dat de coronacrisis 
blijvende schade aanricht in de kunst- en cultuursector. Om de culturele sector ook door de 
laatste fase van deze crisis te helpen is aanvullende steun gericht op herstart noodzakelijk. 
Het voorliggende amendement maakt daar samen met vier andere amendementen 
onderdeel van uit. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA en de PvdD. 
 
Artikel 14 Cultuur 
7 (Ploumen) over leenfaciliteiten voor zelfstandige culturele ondernemers 
 
Met dit amendement stelt de indiener voor dat 5 miljoen euro wordt toegevoegd aan het 
vierde steunpakket cultuur & corona ten behoeve van een verhoging van het budget voor 
leenfaciliteiten Cultuur + Ondernemen en het beschikbaar maken daarvan voor 
zelfstandige culturele onder-nemers. Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de 
samenleving. Voorkomen moet worden dat de coronacrisis blijvende schade aanricht in de 
kunst- en cultuursector. Om de culturele sector ook door de laatste fase van deze crisis te 
helpen is aanvullende steun gericht op herstart noodzakelijk. Het voorliggende 
amendement maakt daar samen met vier andere amendementen onderdeel van uit. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA en de PvdD. 
 
Artikel 14 Cultuur 
8 (Ploumen) over een eenmalige opstartinvestering voor makers en zelfstandigen in de 
culturele en creatieve sector 
 
Met dit amendement stelt de indiener voor dat 85 miljoen euro wordt toegevoegd aan het 
vierde steunpakket cultuur & corona ten behoeve van een eenmalige opstartinvestering 
voor makers en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector die door de coronacrisis 
kampen met groot omzetverlies en geen of onvoldoende hebben kunnen profiteren van 
generieke steun. Deze opstartinvestering is bedoeld om hun culturele praktijk op te 
starten. Indiener beoogt dat de Minister een regeling uitwerkt waarmee deze zelfstandigen 
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in de culturele en creatieve sector worden bereikt. Kunst en cultuur zijn van onschatbare 
waarde voor de samenleving. Voorkomen moet worden dat de coronacrisis blijvende 
schade aanricht in de kunst- en cultuursector. Om de culturele sector ook door de laatste 
fase van deze crisis te helpen is aanvullende steun gericht op herstart noodzakelijk. Het 
voorliggende amendement maakt daar samen met vier andere amendementen onderdeel 
van uit. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA en de PvdD. 
 
Artikel 14 Cultuur 
5  9 (Ploumen en Westerveld) over een cultuurvoucher voor jongeren tussen 18 en 25 
jaar 
 
Met dit amendement stellen de indieners voor dat 75 miljoen euro wordt toegevoegd aan  
het vierde steunpakket cultuur & corona ten behoeve van een cultuurvoucher voor 
jongeren tussen 18 en 25 jaar.  
 
Indieners beogen dat de minister een regeling uitwerkt waarmee deze vouchers kunnen 
worden uitgekeerd en definieert bij welke culturele sectoren de voucher kan worden 
besteed. Het gaat indieners om sectoren die daadwerkelijk schade hebben geleden door de 
maatregelen die noodzakelijk waren om het coronavirus te bestrijden. Indieners denken 
daarbij bijvoorbeeld aan bezoek aan bioscoop, theater en dans, museum of popconcert. 
 
Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Voorkomen moet 
worden dat de coronacrisis blijvende schade aanricht in de kunst- en cultuursector. Om de 
culturele sector ook door de laatste fase van deze crisis te helpen is aanvullende steun 
gericht op herstart noodzakelijk. Het voorliggende amendement maakt daar samen met 
vier andere amendementen onderdeel van uit. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA en de PvdD. 
 
Artikel 14 Cultuur 
10 (Westerveld c.s.) over middelen voor een Nationaal Podiumplan voor afgestudeerden en 
starters in de kunsten 
 
Met dit amendement stellen de indieners voor dat 1,5 miljoen euro wordt toegevoegd aan 
het vierde steunpakket cultuur & corona ten behoeve van het oprichten van een Nationaal 
Podiumplan voor afgestudeerden en starters in de kunsten. Afgestudeerden in de kunsten 
vlak voor, tijdens of na de coronacrisis dreigen een achterstand op te lopen omdat er geen 
praktijkervaring opgedaan kon worden in het afgelopen anderhalf jaar door de coronacrisis. 
Nu de sector weer opengaat zijn de speel- en prestatieplekken schaars doordat producties 
worden doorgeschoven en daardoor komt deze groep jongeren er moeilijk tussen. Deze 
generatie mag niet de dupe worden van afstuderen tijdens de pandemie. Het Nationaal 
Podiumplan werkt goed voor jazz en wereldmuziek, een dergelijk plan zou voor deze groep 
afgestudeerden en starters een mogelijkheid zijn om zich te ontplooien. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD en Fractie Den 
Haan. 
 


