
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1988-1989 

20 987 Regels betreffende enkele aspecten van het 
specifiek cultuurbeleid (Wet op het specifiek 
cultuurbeleid) 
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Algemeen deel 

§1. Inleiding 

De discussie over wetgeving voor het beleidsterrein van de cultuur 
heeft door de jaren een groot aantal constanten te zien gegeven. 
Nagenoeg algemeen was het gevoelen dat voor die sectoren van het 
cultuurbeleid die geen eigen wetgeving kenden, enige vorm van 
wetgeving wenselijk zou zijn. Met name het feit dat de subsidiëring van 
instellingen en initiatieven geschiedde en nog steeds geschiedt op geen 
andere basis dan begrotingswetgeving en ministeriële beschikkingen, 
heeft aanleiding gegeven tot de wens op dit punt meer wettelijke veran-
kering aan te brengen. 

Bestond er ten aanzien van deze wens in overwegende mate overeen-
stemming, met betrekking tot twee andere punten, nl. de mate van 
zelfstandigheid van cJtuurwetgeving en de inhoud van dergelijke 
wetgeving liepen de opvattingen sterk uiteen. 

Allereerst de vraag welke mate van zelfstandigheid cultuurwetgeving 
zou dienen te kennen. De achtereenvolgende bewindpersonen van het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) en 
later Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) hebben, zoals zich laat 
begrijpen, altijd vooral gewezen op de noodzaak om voldoende 
afstemming te waarborgen tussen de wetgevingsvoorstellen ten aanzien 
van de verschillende sectoren van het departement. Met name door de 
Raad voor de Kunst is bij herhaling daartegen ingebracht dat dit streven 
ten koste leek te gaan van het eigen karakter van de sector cultuur en de 
eigen hoedanigheid van het cultuurbeleid, en dit dan vooral wanneer 
voor cultuur- en voor welzijnsbeleid één patroon van wetgeving werd 
bepleit. In het begin van de jaren '70 ging het daarbij om plannen die 
werden geschetst in een memorandum over wetgeving voor maatschap-
pelijk en cultureel welzijn. Eind jaren '70, begin jaren '80 ging het om de 
Kaderwet specifiek welzijn (Stb. 1982, 539). De strekking van de 
adviezen van de Raad voor de Kunst was in beide gevallen nagenoeg 
gelijk, waarbij de Raad de gevoelens vertolkte van grote delen van het 
veld. Aldus heeft de discussie over de mate van zelfstandigheid van 
cultuurwetgeving altijd sterk de sporen gedragen van de vrees dat de 
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eigen hoedanigheden van het cultuubeleid in het gedrang zouden komen 
bij onvoldoende daarop afgestemde wetgeving. 

Ook in het antwoord op de vraag wat er nu in een cultuurwetgeving 
precies geregeld zou moeten worden, heeft lange tijd iets doorgeklonken 
van de neiging, wetgeving op dit terrein vooral te beschouwen als 
instrument tegen invloeden en ontwikkelingen die niet in het belang van 
de cultuur en het cultuurbeleid werden geacht, zoals bijvoorbeeld bezui-
nigingen. De opvatting dat wetgeving op dit terrein de sociaal-econo-
mische belangen van kunstenaars veilig zou dienen te stellen, danwei 
een regeling zou moeten treffen voor de beroepssituatie van kunste-
naars, was eveneens tenminste voor een deel daartoe te herleiden. 
Daarnaast heeft in de discussie altijd de gedachte een rol gespeeld dat in 
cultuurwetgeving ook een soort beginselverklaring over de verantwoor-
delijkheid van de overheid met betrekking tot het cultuurbeleid niet zou 
mogen ontbreken; dit misschien ten gevolge van de omstandigheid dat 
de discussie over cultuurwetgeving in de jaren '60 vooral was 
opgehangen aan de vraag, naar aanleiding van bepaalde grondwetswijzi-
gingen, of zo'n meer principiële uitspraak in de (grond)wet opgenomen 
zou moeten worden. Zo'n (principiële) uitspraak werd beschouwd als een 
eerste waarborg voor een eigen titel van het cultuurbeleid en voor een 
financiële veiligstelling als waarover ik hierboven sprak. Het lag voor de 
hand dat de discussie over cultuurwetgeving in een stroomversnelling 
raakte toen de vraag actueel werd of de Kaderwet specifiek welzijn nog 
wel in werking zou treden. Het is uiteraard niet nodig hier uitvoerig 
verslag te doen van de hele discussie die in het recente verleden over dit 
onderwerp is gevoerd. Ik wijs er alleen op dat ook toen in het debat veel 
aandacht besteed is aan de beginselverklaring, de zelfstandigheid van de 
cultuursector en het streven naar een grotere zekerheid voor van de 
overheid met name in financieel opzicht afhankelijke initiatieven, 
overigens met behoud van een grote vrijheid in inhoudelijke opzicht. 

Zoals bekend heeft de wetgever uiteindelijk besloten de Kaderwet 
specifiek welzijn in te trekken (zie artikel 45 van de Welzijnswet; Stb. 
1987, 73). Volgens mijn waarneming was daarmee een belangrijke, zo 
niet de belangrijkste factor weggenomen waardoor de discussie over 
cultuurwetgeving van buitenaf was gevoed. Met name door de kunst- en 
cultuursector was de Kaderwet specifiek welzijn immers altijd met de 
nodige argwaan tegemoet getreden. Waarschijnlijk bestaat daarom ook, 
althans voorzover mijn waarneming reikt, op dit moment voor het 
vraagstuk van cultuurwetgeving minder belangstelling dan enkele jaren 
geleden. De redenen om na het niet invoeren van de Kaderwet specifiek 
welzijn toch verder te gaan met het project van de cultuurwetgeving 
waren vooral gelegen in de bij alle betrokkenen levende behoefte aan 
een definitieve en zorgvuldige afronding van een inmiddels jarenlange 
discussie. De wens daartoe sprak uit de motie van 18 januari 1982 met 
betrekking tot een wettelijke regeling van het kunstbeleid die werd 
aangenomen door de Tweede Kamer alsmede uit het advies van de Raad 
voor de Kunst uit februari 1984. Die wens heb ik ook naar voren 
gebracht in de zg. beleidsbrief inzake de Kaderwet (kamerstukken II 
1983/84, 18 111). Daarom ook heb ik tenslotte het Sociaal en Cultuur 
Planbureau (SCP) om een (afrondend) advies gevraagd. Op basis van 
mijn oordeel over dat advies, neergelegd in mijn brief van 17 februari 
1987 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (kamerstukken II 1986/87, 
1 9 700, hoofdstuk XVI, nr. 136), heb ik de indiening van dit wetsvoorstel 
bevorderd. Dit voorstel is voorafgegaan door een voorontwerp dat aan 
Adviesorganen en aan andere op het terrein van de cultuur participe-
rende instanties is toegezonden. 

Het gecombineerde advies van de Monumentenraad, de Archiefraad 
en de Commissie voor Natuurhistorische Musea, hierna te noemen de 
Raad voor het cultuurbeheer i.o. (kamerstukken II 1987/88, 20 406, nr. 
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2), en de adviezen en reacties van de Raad voor de Kunst, het lnterpro-
vinciaal Overleg, de Raad voor de gemeentefinanciën, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Archivarissen in Nederland 
en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen zijn in dit voorstel 
verwerkt. Deze commentaren hebben er niet toe geleid dat de onder-
werpen die het voorontwerp omvatte, gewijzigd dan wel aangevuld zijn. 
Wel zijn naar aanleiding van de adviezen wettekst en memorie van 
toelichting op verschillende onderdelen bijgesteld en verduidelijkt. In 
«§8. Adviezen over het wetsvoorstel» is aangegeven waarom bepaalde 
suggesties niet zijn overgenomen. Voor de wijzigingen die aangebracht 
zijn naar aanleiding van het advies van de Raad van State moge ik 
verwijzen naar het nader rapport ter zake. 

§2. Reikwijdte van het wetsvoorstel 

In artikel 1, onderdeel b, en artikel 2 van dit voorstel wordt vastgelegd 
wat de reikwijdte en de aard is van de verantwoordelijkheid van de 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op het gebied van het 
cultuurbeleid. 

Het SCP heeft in zijn advies nadrukkelijk gepleit voor het wettelijk 
vastleggen van een algemene verantwoordelijkheid van de Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor alle terreinen van cultuur. 
Daartoe zouden dan ook onderwerpen moeten worden gerekend die op 
zichzelf vallen onder de zorg van andere ministers en andere overheden. 
Zoals ik in mijn brief over cultuurwetgeving heb aangegeven, kan ik 
begrip opbrengen voor de overwegingen van het SCP op dit punt. Ik acht 
echter een wetsbepaling ter zake noch uit juridisch noch uit praktisch 
oogpunt haalbaar. Een dergelijke bepaling zou niet alleen aanleiding 
kunnen geven tot competentiegeschillen, maar ook tot het ongewenst 
terugtreden van anderen op grond van het argument dat de «cultuurmi-
nister» immers alléén verantwoordelijk is. Ook de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten stelt in haar advies uitdrukkelijk dat de verantwoorde-
lijkheid van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zich niet 
dient uit te strekken over de terreinen van de cultuur die aan de zorg van 
andere overheden zijn toevertrouwd. Bij het vaststellen van de verant-
woordelijkheid van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
is daarom gekozen voor een beperkte reikwijdte, waarbij die verantwoor-
delijkheid betrekking heeft op de cultuuruitingen op die terreinen van de 
cultuur waarover het beleid van de Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur zich uitstrekt (artikel 1, onderdeel b). Te denken valt 
hierbij aan bijvoorbeeld de kunsten, de musea, de monumenten, de 
archieven, de media, het bibliotheekwerk en de internationale culturele 
betrekkingen op deze terreinen. 

Met name in de cultuurnota zal echter zichtbaar worden gemaakt dat 
het beleid van de cultuurminister wordt ontwikkeld en uitgevoerd in een 
bredere context. De hiervoor aangegeven beperkte verantwoordelijkheid 
zal dan ook zeker niet resulteren in een cultuurbeleid waarbij uitsluitend 
oog bestaat voor een aantal deelterreinen en waarbij de onderwerpen die 
zijn toevertrouwd aan andere ministers, of die delen van het cultuur-
beleid die vallen onder de verantwoordelijkheid van andere overheden, 
worden veronachtzaamd. In zoverre zal de Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur wel degelijk een coördinerende rol vervullen om tot 
een samenhangend cultuurbeleid te komen. Een uitdrukkelijke wettelijke 
bepaling ter zake, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
voorstelt, acht ik niet nodig. 

In artikel 2 wordt aangegeven met welke specifieke taken de cultuur-
minister door de wetgever wordt belast. Het betreft het scheppen van 
voorwaarden voor het instandhouden, ontwikkelen en verbreiden van 
cultuuruitingen met, naar het oordeel van onze minister, landelijke 
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betekenis. Allereerst wijs ik er in dit verband op dat de term cultuurui-
tingen is gebruikt in een zodanige betekenis dat deze term geacht wordt 
betrekking te hebben op de verschillende beleidssectoren die van het 
cultuurbeleid deel uitmaken. In de sector van het cultuurbehoud gaat het 
daarbij meer expliciet ook om cultuuruitingen uit het verleden. Maar 
tevens valt in deze sector het verzamelen, conserveren, restaureren, 
catalogiseren en presenteren als zodanig als cultuuruiting aan te merken, 
ook wanneer dat verzamelen, conserveren enz. betrekking heeft op 
objecten die op zichzelf niet als cultuuruitingen kunnen worden 
beschouwd. Dat de term cultuuruitingen verder bijvoorbeeld culturele 
programma's binnen de omroep en het domein van de kunsten betreft, 
moge zonder verdere toelichting duidelijk zijn. Hiermee is tegelijk een 
antwoord gegeven op die opmerkingen van de Raad voor het cultuur-
beheer i.o. betreffende een onderscheid tussen kunstensector en de 
sector van de zorg voor het behoud van het culturele erfgoed. 

De toevoeging «met landelijke betekenis» is vanzelfsprekend niet van 
dien aard dat daarmee in alle gevallen vaste en onwrikbare begrenzingen 
kunnen worden vastgesteld. Over wat al dan niet van landelijke betekenis 
is, zal ten dele een belangrijke mate van overeenstemming bestaan. Dat 
geldt met name voor het terrein van het cultuurbehoud, waar wettelijke 
regelingen bestaan. Zo bepaalt de Monumentenwet 1988 in artikel 1, 
onderdeel b, juncto artikel 3, eerste lid, welke onroerende zaken voor 
bescherming in aanmerking komen. De Wet tot behoud van cultuurbezit 
(Stb. 1 984, 49) geeft in artikel 1, onderdeel a, juncto artikel 2 van het 
Besluit behoud cultuurbezit (Stb. 1985, 262) aan welke roerende 
voorwerpen wettelijk beschermd kunnen worden. Daarnaast zal er op het 
terrein van het cultuurbehoud, bijvoorbeeld op het vlak van de collectie-
vorming van musea, ook sprake zijn van voortdurende afweging (en 
beoordeling) wat van landelijke betekenis is. Evenzeer geldt dat voor het 
terrein van de actuele, levende kunsten. 

Deze permanente oordeelsvorming, waarin ook de desbetreffende 
adviesorganen een belangrijke rol spelen, brengt de noodzaak van een 
grote mate van flexibiliteit in het cultuurbeleid met zich mee. Dit impli-
ceert tevens dat over de precieze inhoud en reikwijdte van de verant-
woordelijkheid van de cultuurminister een permanente cultuur-politieke 
discussie gewenst en geboden is. 

Mede naar aanleiding van het advies van de Raad voor het cultuur-
beheer i.o. merk ik nog op dat de criteria die worden gehanteerd bij het 
bepalen van wat van landelijke betekenis is, voornamelijk bet.ekking 
hebben op kwaliteit, waartoe voor de sector van het cultuurbehoud ook 
gerekend moeten worden criteria van (sociaal-)historische aard. In het 
ene geval zal het hierbij meer gaan om de kwaliteit van een afzonderlijke 
cultuuruiting, bijvoorbeeld wanneer de vraag aan de orde is of een 
bepaa'de schrijver voor een bepaald werkplan een beroep kan doen op 
het Fonds voor de letteren; in het andere geval zal het meer gaan om de 
kwaliteit van een bepaalde instelling (bijvoorbeeld een theatergezel-
schap) of om de kwaliteit van een bepaalde collectie (museum). In dit 
verband wil ik verder nog wijzen op het belang dat bij het bepalen van 
wat die kwaliteit in een concreet geval nu precies is en inhoudt, zoals dat 
- op basis van deskundigheid - vooral ook binnen de adviesorganen 
geschiedt, over de grenzen van sectoren heen wordt gekeken naar meer 
algemene en ook internationale maatstaven. Immers, of het nu gaat om 
televisieprogramma's, om het aanbod van symfonische muziek in ons 
land of om de collectievorming en de presentatie van een bepaald 
museum, in alle gevallen geldt dat de zo sterk internationaal georiën-
teerde cultuursector kwaliteitsnormen mede ontleent aan internationale 
afwikkelingen en internationaal geldende maatstaven voor professionele 
kwaliteit. 

Bij het bepalen wat van landelijke betekenis is, spelen daarnaast ook 
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overwegingen van schaal een rol. Bepaalde activiteiten, instellingen of 
voorzieningen kunnen nu eenmaal om redenen van uiteenlopende aard 
alleen zinvol op landelijk niveau functioneren, bijvoorbeeld vanwege de 
benodigde concentratie van schaarse deskundigheid of de mate van 
publieke belangstelling. Ook overwegingen van kosten kunnen daarbij 
van invloed zijn. Dit impliceert overigens niet dat cultuuruitingen van 
regionale oorsprong en met regionale verspreiding op voorhand buiten 
de werkingssfeer van artikel 2 zouden vallen. Cultuuruitingen van 
regionale oorsprong kunnen immers een ruimer, dat wil zeggen lande-
Iijker, verspreidingsgebied krijgen en van cultuuruitingen met een 
regionale verspreiding kan in bepaalde gevallen een zodanige voorbeeld-
werking uitgaan dat dergelijke cultuuruitingen toch als landelijk vallen 
aan te merken. Het moet duidelijk zijn dat de criteria die worden aange-
dragen, niet kunnen worden opgevat als statisch, als normen die voor 
eens en voorgoed kunnen vaststaan. 

Vervolgens zullen ook overwegingen van verscheidenheid van invloed 
moeten zijn. De verschillende cultuuruitingen die zich in onze samen-
leving ontwikkelen, zullen op een evenwichtige manier dat wil zeggen 
naar disciplines, stijlen, stromingen en collecties gespreid in het beleid 
aandacht moeten krijgen. 

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is volgens dit 
wetsvoorstel belast met het scheppen van voorwaarden ten behoeve van 
cultuuruitingen. Deze voorwaarden zijn toegespitst op: het in stand 
houden, het ontwikkelen en het verbreiden van cultuuruitingen. Deze 
drieslag verwijst uiteraard rechtstreeks naar de algemene doelstellingen 
van het cultuurbeleid zoals die in het midden van de jaren '70 werden 
geformuleerd, te weten: 

- het ontwikkelen en in stand houden van culturele waarden; 
- het toegankelijk maken van culturele objecten en manifestaties; 
- het bevorderen van de mogelijkheden voor de bevolking om in 

culturele waarden te participeren. 

In de nota Cultuurbeleid van 15 mei 1985 (kamerstukken II, 18 990) is, 
zonder de letterlijke formulering van deze doelstellingen over te nemen, 
nog eens bevestigd dat de zorg voor het culturele erfgoed, de noodzaak 
om ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven en de opgave om daar 
de belangstelling van een zo groot mogelijk publiek voor te wekken, nog 
steeds de centrale punten vormen voor het cultuurbeleid. Wanneer in het 
taalgebruik van dit moment sprake is van «aanbod, spreiding en 
deelname» danwei in meer economische termen van «produktie, distri-
butie en consumptie» - consumptie (van cultuur) al dan niet tussen 
aanhalingstekens - dan zal het weinig moeite kosten daarin varianten te 
herkennen van het patroon waarvan is gebleken dat het als zodanig niet 
direkt aan een bepaalde periode of politieke opvatting is gebonden en 
waaraan derhalve inmiddels een zekere klassieke betekenis mag worden 
toegekend. 

Hoe precies de keuzes zullen uitvallen die telkens moeten worden 
gemaakt in de afweging tussen behoud van cultureel erfgoed en cultuur-
produktie, tussen gevestigde en nieuwe vormen van cultuurproduktie, 
tussen produktie en distributie, tussen aanbod en afname etc , en in 
welke mate daarbij criteria van bijvoorbeeld sociale of geografische 
spreiding zullen worden aangelegd, zal iedere tijd opnieuw voor zichzelf 
dienen te bepalen. Met het opnemen in de wet van de termen «in stand 
houden, ontwikkelen en verbreiden» wil zijn gegarandeerd dat de princi-
piële vragen die met een en ander verband houden, telkens wanneer dat 
nodig is, aan de orde zullen komen. 

Van de zijde van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is bepleit om in 
artikel 2 als extra overweging waardoor de Minister van Cultuur zich bij 
de uitvoering van zijn taak zou moeten laten leiden «spreiding van 
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voorzieningen» op te nemen. De tekst van artikel 2 maakt een dergelijke 
uitbreiding echter overbodig. Eén van de taken waarmee de Minister van 
Cultuur belast wordt, is het scheppen van voorwaarden voor het 
verbreiden van cultuuruitingen. Onder de term verbreiden dient ook 
spreiding, zoals door het IPO bedoeld, begrepen te worden. 

Tenslotte is voor de reikwijdte van het wetsvoorstel van belang dat in 
artikel 1, tweede lid, wordt bepaald dat de wet niet van toepassing zal 
zijn op subsidies en specifieke uitkeringen ten behoeve van cultuurui-
tingen indien bij of krachtens een andere wet regels met betrekking tot 
de bekostiging daarvan zijn gesteld. Met deze bepaling wordt beoogd te 
bereiken dat het wetsvoorstel andere wetgeving intact laat indien daarin 
reeds regels zijn vastgelegd over de bekostiging van cultuuruitingen. Te 
denken valt hierbij aan de Archiefwet 1962 (Stb. 313), de nieuwe 
Monumentenwet (kamerstukken II 1986/87, 19 881) de Welzijnswet 
(Stb. 1987, 73) of de Mediawet (Stb. 1987, 249). Elk van deze wettelijke 
regelingen kent een aantal bepalingen over de bekostiging van de 
betrokken voorzieningen. Deze systematiek komt ook in de considerans 
tot uitdrukking in de zinsnede «een en ander voor zover niet is geschied». 
Die zinsnede heeft dus betrekking op zowel het verschaffen van een 
wettelijke basis als het regelen van het verstrekken van specifieke uitke-
ringen. Het is evenwel niet zo dat de reikwijdte van dit wetsvoorstel zich 
in het geheel niet uitstrekt over de in die andere wetten geregelde onder-
werpen. Met name in de cultuurnota zullen die onderwerpen wel degelijk 
aan de orde komen. De hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van 
bijvoorbeeld de monumentenzorg en de archieven zullen daarin ook 
worden beschreven. Die hoofdlijnen zullen uiteraard gebaseerd en 
afgestemd worden op de op die terreinen bestaande wetgeving en 
rekening houden met eerder uitgebrachte beleidsnota's. Hiermee wordt 
bereikt dat een samenhang in het beleid wordt bevorderd, en dat het 
beleid in zijn samenhang wordt beschreven en besproken. Eveneens 
komen in de cultuurnota de financiële en bestuurlijke gevolgen van die 
hoofdlijnen van beleid aan de orde. Zodoende zal de bedoeling van de 
bepalingen over specifieke uitkeringen in de Provincie- en gemeentewet 
in voldoende mate doorklinken in het cultuurbeleid. 

Het voorontwerp ging uit van de gedachte dat de daarin geregelde 
materie een uitzondering zou vormen op het bepaalde in de artikel 144b 
van de Provinciewet en artikel 237b van de gemeentewet. Onder het 
motto «een bijzondare wet gaj t boven een algemene wet» leek een 
uitdrukkalijke wettelijke bepaling ter zake niet nodig. Uit de adviezen van 
met name de Raad voor de gemeentefinanciën en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten bleek evenwel toch nog onduidelijkheid te 
bestaan over de verhouding tussen de onderhavige regeling en de 
genoemde artikelen uit de Provincie- en gemeentewet. 

Ter verduidelijking wijs 'k er thans al op dat bij de totstandkoming van 
dit voorstel is voldaan aan de wettelijke eis dat «tijdig overleg plaatsvindt 
met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën» (artikel 
144b, derde lid, Provinciewet en artikel 237b, derde lid, gemeentewet). 
Voor een nadere uitleg verwijs ik u naar het onderdeel «Blijvende speci-
fieke uitkeringen op het terrein van de cultuur» van deze memorie. 

§3. Cultuurnota 

Van verschillende kanten is herhaaldelijk de wens uitgesproken dat 
meer inzicht in de voornaamste overwegingen, doelstellingen en 
middelen van het cultuurbeleid zal worden gegeven. Ik heb daar in het 
recente verleden reeds aanzetten toe gegeven, onder meer door het 
uitbrengen van de hiervoor reeds aangehaalde nota Cultuurbeleid van 15 
mei 1985 (kamerstukken II, 18 990) de Nota Museumbeleid (kamer-
stukken II 1984/85, 19 066) de Medianota (kamerstukken II 1982/83, 
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18 035) en het Kunstenplan (kamerstukken II 1987/88, 20 263). Met de 
figuur van een eenmaal in de vier jaren uit te brengen cultuurnota wordt 
beoogd deze aanzetten vaste bodem te geven. Daarbij gaat het voorna-
meiijk om het op gezette tijden presenteren van een breed en integraal 
overzicht van het cultuurbeleid. De breedte van dat beleid omvat in de 
eerste plaats die terreinen van cultuur waarover het beleid van de 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zich uitstrekt. Zowel bij 
het terugblikken naar het gevoerde beleid als bij het ontwerpen van 
visies op toekomstig beleid zal echter ook naar aangrenzende terreinen 
en naar het cultuurbeleid in een bredere context worden gekeken. Bij 
aangrenzende terreinen valt bijvoorbeeld te denken aan het kunstom 
derwijs en het kunstvakonderwijs. De bredere context betreft zowel het 
cultuurbeleid zoals dat gestalte krijgt op gemeentelijk en provinciaal 
niveau als het internationale cultuurbeleid, met name het Europees 
cultuurbeleid. Een en ander brengt met zich mee dat in de cultuurnota 
eveneens aandacht wordt besteed aan de financiële en bestuurlijke 
gevolgen van het te voeren cultuurbeleid voor provincies en gemeenten. 
Aan de eisen welke in de betrokken artikelen van de Provincie- en 
gemeentewet ten aanzien van specifieke uitkeringen normaliter worden 
gesteld, zal - als gevolg van dit wetsvoorstel - aandacht worden 
geschonken in het overleg tussen de Ministers van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur, Binnenlandse Zaken en Financiën, waartoe het 
wetsvoorstel verplicht. De toetsing aan de criteria voor specifieke uitke-
ringen zal ingevolge het bepaalde in het laatste zinsdeel van het derde lid 
van artikel 3 in dat overleg doorklinken voor zover de hoofdlijnen van het 
te voeren cultuurbeleid financiële gevolgen voor de lagere overheden 
met zich mee zouden brengen. 

De huidige praktijk van berichtgeving aan de Kamer bestaat uit de 
jaarlijkse memorie van toelichting op de begroting en de periodiek uitge-
brachte nota's, notities en brieven. Met de cultuurnota wordt allereerst 
beoogd hieraan iets toe te voegen: perspectief, systematiek en 
samenhang. Die samenhang betreft dan zowel het onderling verband 
tussen de beleidsvoornemens op de afzonderlijke deelterreinen van 
cultuur alsook de relatie tussen dit geheel van voornemens en de bredere 
context van het cultuurbeleid. In deze vorm biedt de nota een samenbin-
dende grondslag én, naar ik hoop, een stimulans voor het cultuurpolitiek 
debat. Daarnaast kan de cultuurnota door een bundeling van beleids-
voornemens op verschillende terreinen van cultuurbeleid ook sanerend 
werken op de huidige praktijk van berichtgeving. Daarmee is overigens 
niet gezegd dat daarmee de noodzaak tot afzonderlijke nota's en notities 
geheel verdwijnt. De cultuurnota is in beginsel niet bedoeld om elk 
onderwerp uitputtend te behandelen. De Raad voor de Kunst heeft er 
nogmaals op gewezen: verbijzondering kan gewenst zijn om recht te 
kunnen doen aan de eigenheid en de specifieke omstandigheden van een 
bepaalde sector. Wil de nota deze functies naar behoren vervullen, dan 
zal ze in een overzichtelijke vorm gepresenteerd moeten worden. 
Hetgeen betekent dat de inhoud beperkt zal moeten blijven tot hoofd-
zaken en hoofdlijnen. De cultuurnota zal allereerst bestaan uit een 
terugblik op het door een bundeling van beleidsvoornemens op verschil-
lende terreinen van cultuurbeleid gevoerde beleid. Daarbij zal tevens 
worden aangegeven welke ontwikkelingen daarop van invloed zijn 
geweest. Voorts bevat de nota een schets van de hoofdlijnen van het 
cultuurbeleid voor de volgende periode van 4 jaren. Deze schets zal zich, 
noodgedwongen maar ook principieel, moeten bewegen op een 
algemeen niveau van beleidsformulering, in termen van uitgangspunten, 
prioriteiten en posterioriteiten, accentverschuivingen en het stimuleren 
dan wel afremmen van bepaalde tendensen. 

De cultuurnota heeft daarmee uitdrukkelijk niet het karakter of de 
status van een plan zoals bijvoorbeeld het plan, bedoeld in artikel 11 van 
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de Welzijnswet. Een dergelijk plan behelst een opsomming van voorzie-
ningen, instellingen en activiteiten die in een komende planperiode voor 
bekostiging in aanmerking komen. Het SCP acht in zijn advies het 
opnemen van een planfiguur in de cultuurwetgeving wenselijk, vooral 
met het oog op een verbetering van rechtszekerheid. Ik heb in mijn brief 
over cultuurwetgeving (kamerstukken II 1986/87, 19 700, Hoofdstuk 
XVI, nr. 136) uitvoerig betoogd dat de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen in voldoende mate rechtsbescherming biedt en 
het niet nodig is de thans bestaande bescherming tegen onzorgvuldig 
overheidshandelen door middel van een planfiguur te verhogen. 

Daarnaast zou een model van structurele subsidiëring via planmatige 
beleidsbepaling tot gevolg hebben dat het beleid op het terrein van 
cultuur, en met name op dat van de kunsten, te rigide wordt. Cultuur-
beleid vergt een grote mate van flexibiliteit opdat ook in financiële zin 
adequaat kan worden gereageerd op nieuwe initiatieven en ontwikke-
lingen. Een en ander wordt door de Raad voor de Kunst onderschreven in 
zijn advies over het voorontwerp. 

De cultuurnota biedt dus niet in directe zin rechtszekerheid aan instel~ 
lingen of personen. Wel zal het uitbrengen van deze nota ook de betrok-
kenen in het veld meer houvast bieden omdat een dergelijke figuur de 
inzichtelijkheid van het beleid vergroot. In essentie is de nota een 
beredeneerde onderbouwing van het beleid waaruit, direct of indirect, 
consequenties zijn af te leiden voor meer concrete beleidsmaatregelen 
op de verschillende deelterreinen van cultuur. In de procedure van de 
vierjaarlijkse cultuurnota zullen de (wettelijke) adviesraden uiteraard 
worden ingeschakeld. Een aparte bepaling in deze wet die het horen van 
die raden voorschrijft is niet nodig. Wat betreft de Raad voor de Kunst 
kan een dergelijke verplichting reeds voortvloeien uit artikel 3, eerste lid, 
van de Wet op de Raad voor de Kunst 1977 (Stb. 364). De Raad voor 
het cultuurbeheer i.o. zal op grond van artikel 2 van het voorstel van wet 
tot instelling van een Raad voor het cultuurbeheer (Wet Raad voor het 
cultuurbeheer) in ieder geval de bevoegdheid krijgen om over de 
cultuurnota te adviseren. 

Voor zover de cultuurnota belangrijke beleidswijzigingen bevat, die de 
lagere overheden raken, zal daarover uiteraard overleg gevoerd worden 
met de betrokkenen. Een wettelijke verplichting daartoe, zoals het IPO 
voorstelt, acht ik niet nodig mede gelet op de procedure-eisen die reeds 
gesteld worden door artikel 144a van de Provinciewet en artikel 2 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1984. 

Tenslotte moge ik nog een voorbeeld geven om de verhouding tussen 
de cultuurnota en de bestaande «cultuurwetten» te verduidelijken. Thans 
wordt gewerkt aan het zogenaamde Monumenten Inventarisatie Project, 
het project waarbij op systematische wijze per provincie het monumen-
tenbestand in kaart wordt gebracht. De Monumentenwet kent geen 
wettelijke bepalingen die het inventariseren van het monumentenbestand 
regelen (dergelijke bepalingen zijn ook niet nodig). De cultuurnota zou 
het kader geweest kunnen zijn waarin het beleid met betrekking tot het 
inventariseren van onroerende monumenten uiteengezet had kunnen 
worden. Ook het formuleren van nieuw beleid op basis van de resultaten 
van dat project zou in de cultuurnota plaats kunnen vinden. 

§4. Specifieke uitkeringen 

Een andere belangrijke reden voor de indiening van dit wetsvoorstel is 
gelegen in het regeringsbeleid ten aanzien van specifieke uitkeringen. In 
zijn advies heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau daar terecht op 
gewezen. Dit regeringsbeleid kan worden gekenschetst als een 
saneringsbeleid en krijgt gestalte in de coördinatie door de Staatssecre-
tarissen van Binnenlandse Zaken en Financiën. In artikel 144b van de 
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Provinciewet en artikel 237b van de gemeentewet (Stb. 1983, 649), 
alsmede in de Financiële Verhoudingswet 1984 (Stb. 1983, 650) zijn de 
wettelijke bepalingen betreffende specifieke uitkeringen neergelegd. 
Specifieke uitkeringen worden in die wetten omschreven als uitkeringen 
uit 's Rijks kas aan een provincie of gemeente waarvan de bestedings-
richting tevoren is aangegeven of die worden verstrekt voor de 
bestrijding van de kosten van bepaalde taken of activiteiten. Dergelijke 
uitkeringen worden dus voor een bepaald doel verstrekt; de gelden 
mogen niet voor een ander doel worden aangewend. Zodanige uitke-
ringen aan overheden komen binnen het cultuurbeleid thans nauwelijks 
voor. Eveneens worden als specifieke uitkeringen aangeduid subsidies 
aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen waarvan 
de verstrekking afhankelijk is van een uitkering door een provincie of 
gemeente aan diezelfde (rechts)persoon. Dit kan voorkomen in de vorm 
van een zogenaamde koppelsubsidie, namelijk een rijkssubsidie in een 
bepaald percentage van het exploitatietekort, waaraan de voorwaarde is 
verbonden dat een lagere overheid eveneens een bepaald percentage 
van het exploitatietekort - meestal het restant - zal subsidiëren. 

Andere vormen zijn eveneens denkbaar: het komt vaak voor dat de 
activiteiten van een kunstinstelling geheel door het Rijk worden gesubsi-
dieerd, terwijl de huisvesting van die instelling gratis of tegen een 
gereduceerde huur door een lagere overheid ter beschikking wordt 
gesteld. Een ander voorbeeld: de subsidie in de aankoop van een werk 
van moderne beeldende kunst aan een museum is geen specifieke 
uitkering als het museum een rijksmuseum is; er kan wel sprake zijn van 
een specifieke uitkering indien het museum afhankelijk is van subsi-
diëring door een lagere overheid. In tegenstelling tot de eerst genoemde 
vorm van specifieke uitkeringen komt de tweede verschijningsvorm op 
het terrein van de cultuur vaker voor. 

Het saneringsbeleid 

Het saneringsbeleid ten aanzien van specifieke uitkeringen krijgt 
gestalte langs twee hoofdlijnen. 

De eerste is het samenvoegen of zelfs intrekken van specifieke uitke-
ringen, al dan niet gepaard gaande met overheveling van de gelden 
welke aan die uitkering besteed werden, naar het Provincie- en/of 
Gemeentefonds. In die gevallen dient er een vermindering van regel-
geving op te treden. Jaarlijks wordt verslag gedaan aan de Staten-
Generaal van de stand van zaken bij alle ministeries. Het Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft inmiddels een groot aantal 
specifieke uitkeringen gesaneerd. De Welzijnswet (Stb. 1987, 73) is er 
een in het oog springend voorbeeld van. Ook op het terrein van de 
cultuur zijn inmiddels veel specifieke uitkeringen omgebouwd tot recht-
streekse rijkssubsidies ofwel overgeheveld naar het Provincie- en/of 
Gemeentefonds. Bij de podiumkunsten werden de koppelsubsidies aan 
de grote instellingen buiten de 3 grote gemeenten beëindigd en omgezet 
in 100% subsidiëring door het Rijk. Die operatie ging gepaard met een 
uitneming uit het Provincie- en Gemeentefonds. Een andere grote 
operatie betrof de beëindiging van de subsidiëring van 44 - meest 
kleinere - musea. Deze operatie ging gepaard met een overheveling van 
gelden van de begroting van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur naar het Provinciefonds; om de herverdeeleffecten te 
verzachten, werd de verdeling gefaseerd door middel van de Regeling 
gefaseerde integratie in het Provinciefonds van uitkeringen aan musea 
(Stb. 1986, 712). 

De tweede hoofdlijn waarlangs het saneringsbeleid van het Kabinet 
wordt gevoerd, is het toetsen van regelingen op grond waarvan speci-
fieke uitkeringen verstrekt worden, (bij de totstandkoming daarvan) aan 
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de criteria die zijn neergelegd in artikel 144b van de Provinciewet en 
artikel 237b van de gemeentewet. Het eerste lid van die artikelen bepaalt 
dat specifieke uitkeringen moeten worden geregeld bij of krachtens de 
wet. Uitkeringen die door de aard van het betrokken onderwerp een 
tijdelijk karakter hebben, mogen bij algemene maatregel van bestuur 
worden geregeld. 

Het nieuwe beeldende-kunstbeleid van mijn ministerie kwam tot stand 
na de inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen in de 
Provincie- en gemeentewet. Daarom zijn in die sector voorbeelden van 
regeling bij algemene maatregel van bestuur te vinden. Deze regelingen 
zijn tijdelijk in afwachting van nadere besluitvorming. Daarbij ligt de 
keuze voor tussen regeling bij of krachtens dit wetsvoorstel, danwei 
bekostiging via Provincie- en Gemeentefonds. Voorbeelden zijn de Tijde-
lijke bijdrageregeling provinciale bevordering van beeldende kunst (Stb. 
1988, 486), de Tijdelijke aankoopsubsidieregeling moderne beeldende 
kunst ten behoeve van musea (Stb. 1985, 104) en de Tijdelijke uitke-
ringsregeling inlegpremies voor jongeren bij kunstuitleeninstellingen 
(Stb. 1985, 357). Ten aanzien van eerstgenoemde specifieke uitkering 
(die geldt voor de jaren 1988 en 1989) was mede naar aanleiding van 
een afspraak met het IPO aanvankelijk het voornemen de bedragen over 
te hevelen naar het Provinciefonds resp. Gemeentefonds in het kader van 
het voorstel van Wet vereenvoudiging van financiële en bestuurlijke 
betrekkingen tussen overheden op terreinen van welzijn, volksgezondheid 
en cultuur en in verband daarmee wijziging van de Welzijnswet (kamer-
stukken II 1988/89, 20 853). Bij de behandeling van dit wetsvoorstel in 
de Tweede Kamer is een amendement (nr. 30) aangenomen als gevolg 
waarvan de voorziene overheveling vooralsnog niet doorgaat; ter zake 
dient eerst een inhoudelijke discussie met de Tweede Kamer te worden 
gevoerd, aldus de toelichting bij het amendement. Het kabinet heeft 
besloten de tweede regeling niet te verlengen per 1 januari 1 988 maar te 
vervangen door een nieuwe regeling, ingaande op 1 januari 1989. De 
derde regeling, die eveneens op 1 januari 1988 afliep, werd niet 
verlengd. 

De uitkeringen aan de vier grote gemeenten voor de bevordering van 
de beeldende kunst geschiedt nu op grond van de artikelen 10 en 
19a-19c van de Financieringsregeling welzijnsovereenkomst vier grote 
gemeenten (besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur van 29 december 1983). Deze specifieke uitkering zal ook na 1 
januari 1989 gecontinueerd kunnen worden (gelet op de indiening van 
voorliggend wetsvoorstel). Het is het voornemen dat deze uitkering, 
evenals de specifieke uitkering voor dit doel aan de provincies, een 
tijdelijk karakter heeft. Voor de toekomst van ook deze regeling zal 
overigens de inhoudelijke discussie met betrekking tot de Tijdelijke 
bijdrageregeling provinciale bevordering van beeldende kunst van 
doorslaggevend belang zijn. 

Naast het wettelijk voorschrift dat overleg met de bewindslieden van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën moet worden gevoerd, worden in 
het vierde lid van meergenoemde artikelen de betrokken toetsingscriteria 
opgesomd. In het daar bepaalde draagt de wetgever die bewindslieden 
op erop toe te zien dat ontwerpen van wet of algemene maatregel van 
bestuur slechts in een beperkt aantal gevallen worden gemaakt. Dat mag 
namelijk alleen indien: 

a. de uitkeringen door de aard van het betrokken onderwerp een 
tijdelijk karakter hebben of 

b. nog geen of onvoldoende inzicht bestaat in de omvang van de 
kosten van de betrokken taak of activiteit in ieder van de betrokken 
provincies/gemeenten of 

c. de kosten van de betrokken taak of activiteit geografisch dan wel in 
de tijd zodanig ongelijkmatig zijn gespreid over de provincies/gemeenten 
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dat deze bekostigingswijze bijzonder aangewezen moet worden geacht 
of 

d. het een eenmalige uitkering betreft. 

Geconfronteerd met het bovenomschreven saneringsbeleid, rees de 
vraag hoe de toekomst van specifieke uitkeringen op het terrein van de 
cultuur zou moeten zijn, voor zover zij in die vorm dienen voort te 
bestaan. 

Blijvende specifieke uitkeringen op het terrein van de cultuur 

Het kabinet heeft besloten ten aanzien van specifieke uitkeringen op 
het terrein van de cultuur een beleid te voeren dat kan worden geken-
schetst als «gedogen». Dat gedogen betekent dat het kabinet de Minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gemachtigd heeft een 
wetsvoorstel voor te bereiden op basis waarvan (uitsluitend voor het 
terrein van de cultuur) specifieke uitkeringen verstrekt kunnen worden 
die niet in alle gevallen hoeven te voldoen aan de criteria genoemd in 
artikel 144b, vierde lid, van de Provinciewet en artikel 237b, vierde lid, 
van de gemeentewet. Het onderhavige voorstel bevat dus de 
mogelijkheid om in voorkomende gevallen zonder strijd met de wet 
specifieke uitkeringen te verstrekken ook al is niet in alle gevallen 
(geheel) voldaan aan de criteria die normaliter krachtens Provincie- en 
gemeentewet gelden. Dat laat onverlet dat die uitkeringen wel gebaseerd 
moeten zijn op een wettelijke regeling (in casu het onderhavige voorstel), 
terwijl voor de totstandkoming van nieuwe uitkeringen overleg in het 
kader van de cultuurnota in het wetsvoorstel is voorgeschreven. Het 
overleg, bedoeld in het derde lid van de artikelen 144b Provinciewet en 
237b gemeentewet heeft plaatsgevonden in het kader van de voorbe-
reiding van het onderhavige voorstel. Het vorenstaande is een hoofd-
reden voor de indiening van dit onderdeel van dit wetsvoorstel. 

In het wetsvoorstel worden drie soorten specifieke uitkeringen gelega-
liseerd. Ik beschrijf ze achtereenvolgens, en geef daarbij de motieven 
weer die ervoor pleiten deze soorten te laten voort bestaan. 

In artikel 5 is een algemene machtiging opgenomen tot het verstrekken 
van bepaalde specifieke uitkeringen voor een periode van ten hoogste 4 
jaren. Het gaat hier om uitkeringen met een vaak incidenteel karakter. 
Men kan hierbij denken aan de financiële ondersteuning van experi-
menten, van nieuwe initiatieven en van onderzoek en cursussen, alsook 
aan financiële ondersteuning van restauratie en conservering van 
roerende goederen. Deze uitkeringen voldoen aan de criteria van Provin-
ciewet en gemeentewet. 

De reden om deze groep uitkeringen in stand te laten is tweeërlei. In 
de eerste plaats gaat het om uitkeringen die onmisbaar zijn voor het 
cultuur terrein. Die uitkeringen dragen soms wel, maar vaker niet het 
stempel «specifieke uitkeringen». De begrotingspost is permanent, maar 
de uitkeringen zijn incidenteel. 

Als het gaat om nieuwe initiatieven, is het vaak niet precies bekend of 
en in welke mate het subsidie een specifieke uitkering is of niet. 
Wanneer de gemeente een instelling subsidieert door bijvoorbeeld de 
huur van een repetitieruimte laag te houden, kan het subsidie van het 
ministerie aan de organisator van een evenement een specifieke uitkering 
zijn. Een ander voorbeeld is de inlegpremies die artotheken - ten laste 
van mijn begroting - tot 1988 gaven aan jeugdige spaarders. Omdat 
sommige artotheken voor hun bestaan afhankelijk zijn van gemeentelijke 
subsidies, was de vergoeding door mijn ministerie aan die artotheken 
een specifieke uitkering. In de Museumnota (kamerstukken II 1984/85, 
19 066) is reeds naar voren gebracht dat incidentele subsidies 
onmisbaar zijn voor het museumbestel en dat ter zake van bijdragen aan 
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musea die tevens afhankelijk zijn van subsidies van lagere overheden, 
een wettelijke regeling gecreëerd zal worden. 

De tweede reden om deze groep uitkeringen in stand te laten is dat het 
bij deze uitkeringen vaak gaat om een subsidie waar een meer dan 
normaal risico aan verbonden is dat de gesubsidieerde activiteit uitein-
delijk niet doorgaat of voortijdig beëindigd wordt terwijl het subsidiegeld 
wel is uitgegeven. Zoiets is niet verwonderlijk bij experimenten en het 
opzetten van nieuwe initiatieven. Vaak komt het voor dat in zo'n geval 
sprake is van een zekere «risicospreiding» over meerdere overheden en 
sponsors. Zou slechts één overheid het project mogen subsidiëren dan 
zou in (te) veel gevallen de afweging tussen het benodigd subsidie en de 
kans op resultaat negatief uitvallen. 

De tweede groep uitkeringen die «gedoogd» wordt zijn de doorgaans 
langlopende uitkeringen aan instellingen en overheden buiten de drie 
grote gemeenten (artikel 7). In wezen verschillen deze uitkeringen niet 
van de derde groep, de uitkeringen aan derden in de drie grote 
gemeenten (artikel 6). Om die reden beschrijf ik ze hier gezamenlijk. Het 
verschil tussen de drie grote gemeenten en de overige overheden is 
gelegen in de bijzondere verhouding tussen het Rijk en de drie grote 
gemeenten vanwege de onderlinge verwevenheid van landelijk en groot-
stedelijk belang van bepaalde instellingen in die steden gevestigd. Op 
grond van die bijzondere verhouding zijn er tussen die gemeenten en het 
Rijk bestuursovereenkomsten gesloten ter nadere uitwerking van de 
Algemene Welzijnsovereenkomst die op 30 augustus 1983 tussen de 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de gemeentebe-
sturen van Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht is 
gesloten. Daarbij hebben - op basis van gelijke uitgangspunten - voorge-
legen: 

- het loslaten van onwrikbaar aan elkaar gekoppelde subsidiestromen 
van de verschillende overheden ten gevolge waarvan een beslissing van 
de ene overheid noodzakelijkerwijs een dienovereenkomstige beslissing 
van de andere overheid tot gevolg heeft; 

- het bereiken van een heldere subsidiestructuur voor de betrokken 
instellingen; 

- het duidelijk vastleggen van de onderlinge verhouding tussen Rijk en 
gemeente. 

In die overeenkomsten wordt het onderling overleg over de 
gezamenlijk te subsidiëren instellingen geregeld. Alvorens de bestuurs-
overeenkomsten werden gesloten, heeft overigens eerst een «uitzui-
vering» plaatsgevonden van instellingen die geheel voor rekening van 
één der overheden konden komen; dat kon zowel het Rijk zijn als de 
betrokken gemeente. De suggestie van de Raad voor de gemeentefi-
nanciën om de uitkeringen, bedoeld in artikel 6, naar het Gemeentefonds 
over te hevelen, ligt zeker niet voor de hand. 

Inderdaad is het zo, dat - nu de grote gemeenten in het Gemeente-
fonds ieder een eigen hoofdstuk kennen - ongelijke spreiding als 
argument voor een specifieke uitkering in feite niet geldt ten aanzien van 
de grote gemeenten. Er is echter reden om hier af te wijken van de in de 
gemeentewet neergelegde criteria. Met name de bovenomschreven 
onderlinge en onlosmakelijke verwevenheid van groot-stedelijke en 
landelijke belangen rechtvaardigen deze uitzondering. Deze onderlinge 
verwevenheid blijkt ook uit, en is de grondslag voor, de ter zake gesloten 
bestuursovereenkomsten. De omvang en betekenis van deze uitkeringen 
zijn reden geweest ze onder te brengen in een apart wetsartikel. 

Over de instellingen die blijvend voor gezamenlijke subsidiëring in 
aanmerking kunnen komen, kan worden gezegd dat het nationale belang 
en het plaatselijk belang bij de subsidiëring beide zodanig zwaar wegen, 
dat zij elkaar min of meer in evenwicht houden. Het gaat daarbij om 
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instellingen waarbij een gezamenlijke subsidiëring, in de vorm van 
koppelsubsidies, al vaak tientallen jaren bestaat maar ook om initiatieven 
van meer recente datum waarvan de aanvankelijk strikt plaatselijke 
betekenis uitgroeit tot een betekenis die plaatselijk is maar tevens verder 
reikt. Met als gevolg een gezamenlijk belang, dat zowel door gemeente, 
provincie en Rijk, als door de instelling zelf sterk als positief wordt 
ervaren, of het nu om een orkest, een museum of een theatergezelschap 
gaat. Ook het IPO wijst terecht op deze onderlinge verwevenheid. 

Voorbeelden van structurele specifieke uitkeringen buiten de drie grote 
steden zijn er te over: het Wereldmuziekconcours te Kerkrade, het Fries 
Letterkundig Museum, het reizend Festival, jeugdtheatergroep Sirkel, 
orgeldagen in diverse steden, de Euregio van Brabant, Limburg en de 
Kempen; te veel om op te noemen. Ook bij dergelijke uitkeringen gelden 
overwegingen, als bovenvermeld, voor een gezamenlijke financiering. 

De specifieke uitkeringen die op dit moment in dit kader worden 
verstrekt, voldoen zoals ook al moge blijken uit de gegeven voorbeelden 
aan de criteria, genoemd in artikel 144b van de Provinciewet en artikel 
237b van de gemeentewet, met name aan het criterium van de ongelijk-
matige spreiding. Indien in de toekomst het voornemen bestaat over te 
gaan tot het doen van uitkeringen die niet voldoen aan de genoemde 
criteria, dan zullen de redenen daarvoor aan de orde gesteld worden in 
het overleg, bedoeld in artikel 3, derde lid. Wel wordt een bepaalde dam 
opgeworpen: niet meer dan 5% van het voor cultuuruitingen op mijn 
begroting beschikbare bedrag mag aan specifieke uitkeringen als 
bedoeld in artikel 7 worden besteed. Dat percentage geldt overigens niet 
voor subsidies aan instellingen in de grote drie gemeenten. De daarmee 
gemoeide bedragen zouden die 5% verre overtreffen. 

§5. Subsidies 

Vele subsidies maar ook vele specifieke uitkeringen voor cultuurui-
tingen worden thans verstrekt zonder dat daarvoor een rechtstreekse 
grondslag in enig wettelijk voorschrift te vinden is. Dit tast op zichzelf de 
bevoegdheid om subsidies te verlenen niet aan. Dat die bevoegdheid 
bestaat is onomstreden; wel zijn er verschillende theorieën over de vraag 
waarop die bevoegdheid gegrond is. Sommigen menen dat die 
bevoegdheid wordt ontleend aan het bestaan van een begrotingsartikel 
dat is gereserveerd ten behoeve van bepaalde cultuuruitingen. Anderzijds 
wordt vaak de stelling verdedigd dat subsidies hun juridische basis 
ontlenen aan het koninklijk besluit van 27 juli 1950 betreffende het 
toekennen van subsidies, bijdragen, vergoedingen, schadeloosstellingen 
en gratificatiën (Stb. K320). In een aantal gevallen zijn er voorschriften 
gegeven aan de hand waarvan dergelijke subsidies verstrekt worden. Het 
betreft dan zogenaamds beleidsregels. 

De Commissie Wetgevingsvraagstukken oordeelt in haar eindrapport 
«Orde in de regelgeving» (Staatsuitgeverij december 1985) dat «van de 
wetgever in onze rechtsstaat verwacht mag worden dat hij de hoofdlijnen 
en de algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid in de wet 
vastlegt». In het kabinetsstandpunt ter zake wordt daarbij, zij het met 
enige nuanceringen, aangesloten (kamerstukken II, 1986/87, 20 038, blz. 
9-11). Voor wat betreft de specifieke uitkeringen dient hierbij nog 
vermeld te worden dat de voorgestelde wettelijke basis mede noodza-
kelijk is in verband met artikel III van de wet van 22 december 1983 
(Stb. 649). Om te voorkomen dat de bevoegdheid om bestaande speci-
fieke uitkeringen te kunnen blijven verstrekken verloren gaat, dient voor 
genoemde datum een wetsvoorstel ter zake bij de Staten-Generaal te zijn 
ingediend. Ook het SCP wijst op de voordelen van een wettelijke basis 
voor het overheidshandelen op het terrein van de cultuur doch 
waarschuwt tegelijk voor verstarring wanneer het overheidshandelen 
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wettelijk wordt vastgelegd. De artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het voorstel 
beogen in navolging van het vorenstaande een wettelijke grondslag te 
geven aan zowel het subsidiebeleid als het beleid ten aanzien van de 
specifieke uitkeringen ten behoeve van cultuuruitingen. (In §3 is aange-
geven dat er voor het opnemen van de artikelen 5, 6 en 7 betreffende 
specifieke uitkeringen ook andere redenen zijn). Om de flexibiliteit te 
waarborgen is in artikel 8 gekozen voor een algemene maatregel van 
bestuur met subdelegatie aan de minister. Deze regels tezamen met de 
cultuurnota zullen de bestendigheid van het cultuurbeleid ten goede 
komen, het inzicht daarin voor alle participanten vergroten en daarmee 
de rechtszekerheid bevorderen. 

§6. Toetsing van de voorstellen aan de dereguleringsoverwegingen 

In deze paragraaf wordt het onderhavige voorstel getoetst aan de 
Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving. Hierbij is de 
vragenlijst, neergelegd in de Aanwijzingen inzake de toetsing van 
ontwerpen van wet en van algemene maatregelen van bestuur gevolgd. 
In een aantal gevallen is rechtstreeks naar passages in het overige deel 
van deze memorie verwezen. 

/. Algemeen 

De verschillende en soms uiteenlopende redenen die geleid hebben tot 
het opstellen van dit voorstel zijn uitvoerig in de voorgaande paragrafen 
aan de orde geweest. De voornaamste redenen laat ik nog kort de revue 
passeren. Allereerst bestaat er de noodzaak voor de cultuursector om 
(ook na 1 januari 1989) specifieke uitkeringen te kunnen verstrekken (zie 
§4). Dit is zeker een zeer dwingende reden om tot wetgeving over te 
gaan. Daarnaast wijs ik op het door het SCP naar voren gebrachte 
wijdverbreid aanwezige en gerechtvaardigde verlangen om het 
overheidsbeleid op het onderhavige terrein duidelijker, periodiek en 
integraal kenbaar te maken; daartoe is in het voorstel met name de 
cultuurnota opgenomen. Ook dienen hier de aanbevelingen van de 
Commissie Wetgevingsvraagstukken en het daaromtrent vastgestelde 
Kabinetsstandpunt genoemd te worden, die mij ertoe gebracht hebben 
om in het voorstel artikel 4, maar met name ook artikel 8 op te nemen. Er 
bestaan geen internationale regelingen op het onderhavige terrein die tot 
een dergelijke regeling verplichten. Op nationaal niveau bestaan er wel 
enkele wetten op het terrein van de cultuur doch het voorstel beoogt 
juist die terreinen en onderwerpen van de cultuur te bestrijken waarvoor 
nog geen specifieke regelingen gelden (vgl. artikel 1, tweede lid). 

//. De doelstellingen van de regeling 

Het voorstel beoogt kort gezegd het cultuurbeleid van de rijksoverheid 
een wettelijke basis te verschaffen voorzover een en ander niet is 
geschied, en daar meer inzicht in te bieden, alsmede specifieke uitke-
ringen ten behoeve van cultuuruitingen wettelijk te regelen. 

///. Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten 

Met betrekking tot de normstelling kan onderscheid gemaakt worden 
tussen de bepalingen die de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur rechtstreeks regarderen, en de bepalingen die voor de belang-
hebbenden bij subsidies en specifieke uitkeringen van betekenis zijn. 

De eerste categorie bepalingen zal de positie, de taken en bevoegd-
heden van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur duide-
lijker regelen dan thans het geval is. De tweede categorie zal ertoe 
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bijdragen dat de huidige beleidsregels op het terrein van de cultuur bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur tot rechtsregels worden 
verheven. De gekozen vorm van delegatie in artikel 8 is noodzakelijk om 
voldoende flexibel te kunnen optreden. Het voorstel kent als 
voornaamste beleidsinstrumenten de cultuurnota en het instrument van 
subsidies en specifieke uitkeringen. 

IV. Handhaving en werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechts-
bescherming 

Het voorstel bevat geen strafbepaling en ook geen bepaling over 
toezicht of opsporing. Handhaving en werkdruk van het justitieel 
apparaat zijn dan ook niet aan de orde. De werkdruk van het bestuurlijk 
apparaat zal tijdelijk enigszins toenemen in verband met het voorbe-
reiden van de maatregel, bedoeld in artikel 8. De rechtsbescherming 
vindt plaats op grond van de Wet administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen, hetgeen thans ook al het geval is. Ingeval het gaat om 
een specifieke uitkering die uitsluitend aan lagere overheden wordt 
verstrekt, zal onderzocht worden of beroep op de Kroon opengesteld zal 
worden in plaats van het vanaf 1 januari 1989 ook op die situatie van 
toepassing zijnde arob-beroep. Verwacht mag worden dat de cultuurnota 
in combinatie met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
vastgestelde regels over het verstrekken van subsidies en specifieke 
uitkeringen het huidige aantal arob-beroepen zal doen verminderen door 
de grotere duidelijkheid die daardoor gecreëerd zal worden. 

V. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en beperking van 
de lasten voor het bedrijfsleven, burgers en non-profitinstellingen 

De bovenstaande aandachtspunten spelen bij dit voorstel geen rol. 

VI. Varianten 

Voor dit onderdeel zij verwezen naar mijn in § 1 genoemde brief van 17 
februari 1987 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin ik het 
advies van het SCP met de daarin gevatte voorstellen (varianten) voor 
wetgeving bespreek en op een viertal punten gemotiveerd niet opvolg. 

57. Gevolgen voor de positie van vrouwen 

Het voorstel heeft geen invloed op de positie van vrouwen; het bevat 
zeker geen vrouw-onvriendelijke elementen. 

§8. Adviezen over het wetsvoorstel 

Naast hetgeen reeds in het algemeen deel en het artikelsgewijze deel 
van de toelichting over de adviezen naar aanleiding van het voorontwerp 
wordt gezegd, volgen hieronder nog enkele opmerkingen. 

De Raad voor het cultuurbeheer i.o. is van mening dat de formulering 
van de considerans pretentieus overkomt. Genoemde raad citeert 
daarvoor het eerste zinsdeel van de considerans. In hun overwegingen 
betrekken ze echter niet het laatste zinsdeel van de considerans, 
luidende: voor zover een en ander niet is geschied. Die woorden nemen, 
naar mijn mening, elke mogelijke pretentie weg die niet kan worden 
waargemaakt. Daarnaast merk ik nog op dat de Monumentenwet, 
Archiefwet 1962 en Wet tot behoud van cultuurbezit inderdaad speci-
fieke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden scheppen voor de 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Dat laat echter 
onverlet dat het onderhavige wetsvoorstel een algemene verantwoorde-
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lijkheid voor de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur formu-
leert, die zich ook uitstrekt over de terreinen die door genoemde wetten 
worden bestreken. Het komt in feite neer op een aanvullende verant-
woordelijkheid voor die terreinen; van enige botsing van verantwoorde-
lijkheden kan dan ook geen sprake zijn. Voor de verhouding tussen 
cultuurnota en bijzondere wet verwijs ik naar hetgeen ter zake gezegd is 
in de paragrafen 2 en 3. 

Blijkens de reacties van de Raad voor de gemeentefinanciën en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn enkele algemene opmer-
kingen over het gedoogbeleid van het kabinet ter zake van specifieke 
uitkeringen in de culturele sector op hun plaats. De Raad voor de 
gemeentefinanciën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
adviseren de in artikel 6 van het wetsvoorstel genoemde specifieke uitke-
ringen aan derden in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage over te hevelen naar het gemeentefonds. Mede op grond 
van eerder genomen politieke beslissingen kan ik de opvattingen van 
beide instanties niet overnemen. Immers, op grond van de sterke onder-
linge verwevenheid van landelijk en grootstedelijk belang van bepaalde 
instellingen is er besloten dat het rijk en de drie grote gemeenten 
gezamenlijk verantwoordelijk zullen blijven voor de instellingen en 
diensten, genoemd in de inmiddels tussen elk van de drie grote 
gemeenten en het rijk gesloten bestuursovereenkomsten. 

Van de zijde van de Federatie van kunstenaarsverenigingen werd de 
wens te kennen gegeven dat het onderhavige wetsontwerp meer oog zou 
moeten hebben voor de sociale kanten van het kunst- en kunstenaars-
beleid. Dat deze zorg wordt geuit door een federatie van verenigingen 
die tot doel heeft de belangen van kunstenaars te behartigen, ligt in de 
lijn der verwachtingen en ik wil dan ook zeker begrip tonen voor de 
noden in de kunstpraktijk. Vastleggen van een sociaal beleid zou echter 
buiten de reikwijdte van deze wet vallen. Bovendien geldt dat andere 
ministers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor bepaalde deelter-
reinen van het cultuurbeleid en ik niet de gehele verantwoordelijkheid 
voor een sociaal beleid voor kunstenaars draag. Ook op de vraag van de 
Federatie over het ontbreken van een wettelijk overlegkader met de 
kunstensector moet ik antwoorden dat het opnemen van een dergelijk 
kader buiten de systematiek van de wet valt. Dat wil overigens niet 
zeggen dat zodanig overleg niet kan of zal plaatsvinden. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 

Voor de begripsomschrijving van de term specifieke uitkeringen (eerste 
lid, onderdeel c) is volledig aangesloten bij de bestaande definities van 
die term in de Provinciewet, de gemeentewet en de Financiële Verhou-
dingswet 1984. 

Zowel de Raad voor het cultuurbeheer i.o. als de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten merken op dat zij een definitie van het begrip 
subsidie missen naast de definitie van specifieke uitkering. Allereerst wijs 
ik erop dat het begrip subsidie in de juridische literatuur zeker nog niet 
volledig is uitgekristalliseerd maar dat zich in de dagelijkse subsidie-
praktijk niet of nauwelijks problemen voordoen met dat begrip. Bij 
afwezigheid van onduidelijkheid is er ook geen noodzaak om tot nadere 
begripsomschrijving over te gaan. Voor het begrip specifieke uitkering is 
die noodzaak er (in het verband van dit voorstel) wel omdat exact aange-
sloten moet worden bij de terminologie van Provincie- en gemeentewet. 
Daarnaast ben ik van mening dat indien het begrip subsidie desondanks 
een wettelijke omschrijving dient te krijgen, dit wetsvoorstel daarvoor 
zeker niet de meest geschikte plaats is. Voor de goede orde wijs ik erop 
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dat aan het begrip subsidie uitgebreid aandacht besteed zal worden 
binnen het kader van het voorontwerp voor een Algemene Wet Bestuurs-
recht. 

Wat betreft het tweede lid kan het volgende worden opgemerkt. In §1 
van het algemene deel van deze toelichting is reeds naar voren gebracht 
dat dit voorstel onder meer bedoeld is om voor die terreinen van de 
cultuur waarover het beleid van de Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur zich uitstrekt en waarvoor nog geen wettelijke 
regelingen bestaan een wettelijke basis te verschaffen. Voor zover in 
andere wetten op het gebied van de cultuur de bekostiging van cultuurui-
tingen door middel van subsidies of specifieke uitkeringen wordt 
geregeld, dienen dergelijke regelingen niet door de onderhavige 
bepalingen uit hoofdstuk III opzij gezet te worden. Hoewel gesteld zou 
kunnen worden dat de onderhavige regeling als algemene regeling toch 
reeds zou moeten wijken voor een bijzondere regeling ter zake, is het 
tweede lid opgenomen in het voorstel om duidelijk de verhouding met 
andere soortgelijke wetten aan te geven en discussie ter zake te 
voorkomen. De formulering van dit lid zorgt er wel voor dat hoofdstuk II 
betreffende de cultuurnota wel van toepassing is op cultuuruitingen die 
in een andere wet reeds enige regeling vinden. 

Het derde lid stelt de artikelen 144c van de Provinciewet en 237c van 
de gemeentewet buiten werking voor zover het betreft het verstrekken 
van specifieke uitkeringen op grond van het onderhavige wetsvoorstel. 
Genoemde artikelen leggen de betrokken minister de verplichting op 
jaarlijks voor 1 oktober voorafgaande aan het begrotingsjaar ten behoeve 
van provincies, onderscheidenlijk gemeenten gegevens te verstrekken 
betreffende de in dat jaar te verwachten specifieke uitkeringen. Gebleken 
is dat voor de sector van de cultuur een dergelijke verplichting in veel 
gevallen niet behoorlijk is na te komen. Met name ontbreken veelal 
voldoende gegevens om te kunnen beoordelen of een subsidie aange-
merkt moet worden als een specifieke uitkering als bedoeld in het 
achtste lid van genoemde artikelen. Uiteraard zal er - ook als die 
verplichting niet meer bestaat voor het onderhavige beleidsterrein - toch 
zoveel mogelijk naar gestreefd worden om jaarlijks voor 1 oktober 
bovengenoemde gegevens te verstrekken. 

Artikel 2 

Voor de toelichting op dit artikel zij verwezen naar §2 van het 
algemene deel van deze toelichting. 

Artikel 3 

Naast hetgeen in het algemeen deel in §3 over de cultuurnota is 
gezegd, wordt op deze plaats nog gewezen op het tweede, derde en 
vierde lid. In het tweede lid wordt gesproken over bestede en aange-
wezen rijksbegrotingsmiddelen. Met het begrip bestede rijksbegrotings-
middelen wordt gedoeld op de uitgegeven begrotingsmiddelen uit de 
begrotingsjaren waaromtrent reeds over de rekeningcijfers kan worden 
beschikt. Met het begrip aangewezen rijksbegrotingsmiddelen wordt 
gedoeld op de uitgegeven begrotingsmiddelen uit de meest recente 
begrotingsjaren waaromtrent nog niet kan worden beschikt over concrete 
rekencijfers. 

De Raad voor de gemeentefinanciën vraagt zich in haar advies af of 
het zinvol is het overleg tussen de Minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur, de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse 
Zaken over de financiële en bestuurlijke gevolgen van de cultuurnota in 
dit wetsvoorstel verplicht voor te schrijven omdat andere wetgeving 
daartoe reeds verplicht. Deze opmerking van de Raad heeft er mede toe 
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geleid dat de verhouding met de Provincie- en gemeentewet nogmaals 
onderzocht is. Dat alsmede het advies van de Raad van State heeft ertoe 
geleid aan het artikel een zinsdeel toe te voegen, waarin staat dat bij het 
overleg aandacht besteed wordt aan de criteria, bedoeld in artikel 144b 
van de Provinciewet en artikel 237b van de gemeentewet. Het gaat 
hierbij formeel gesproken dus niet om het overleg, bedoeld in het derde 
lid van beide genoemde artikelen, hoewel ook in dit overleg de criteria 
van gemeentewet en Provinciewet een rol spelen. 

De wijze waarop de beide Kamers der Staten-Generaal over een 
wijziging van hoofdlijnen van het cultuurbeleid als bedoeld in het vierde 
lid geïnformeerd worden, is vrijgelaten. Afhankelijk van de ingrijpendheid 
van een wijziging alsmede van het tijdstip waarop een wijziging plaats 
vindt, zal het informeren geschieden door middel van bijvoorbeeld een 
brief, een tussentijdse nota, dan wel door middel van een passage in de 
toelichting bij de jaarlijkse begroting. 

Artikelen 5, 6 en 7 

Naast de in §5 van het algemeen gedeelte van deze toelichting naar 
voren gebrachte noodzaak tot het scheppen van een wettelijke basis voor 
specifieke uitkeringen (de wet van 23 december 1983 (Stb. 649) is 
overigens de achtergrond van de hier aan de orde zijnde artikelen reeds 
in §4 van het algemeen gedeelte uitvoerig aan de orde geweest. Kort 
samengevat is die achtergrond de noodzaak om de specifieke uitkeringen 
op het terrein van de cultuur in overeenstemming te brengen met de 
vormvereisten welke worden gesteld in de artikelen 144b, eerste lid, van 
de Provinciewet en 237b, eerste lid, van de gemeentewet. Die vormver-
eisten brengen met zich mee dat regeling bij of krachtens de wet moet 
plaatsvinden. Ten aanzien van subsidies voor de restauratie van onroe-
rende monumenten is die basis reeds te vinden in artikel 34 van het 
wetsvoorstel van een nieuwe Monumentenwet (kamerstukken II 
1 986/87, 19 881, nr. 2). De artikelen 5, 6 en 7, bevatten eveneens een 
dergelijke basis: artikel 5 bevat een machtiging tot het verstrekken van 
limitatief opgesomde soorten specifieke uitkeringen voor ten hoogste 4 
jaren, artikel 7 bevat een algemene machtiging tot een bepaalde omvang 
en artikel 6 een algemene machtiging voor uitkeringen aan instellingen in 
de drie grote gemeenten. 

Naar mijn mening is het zinvol drie onderdelen uit deze artikelen nader 
toe te lichten. Voor alle specifieke uitkeringen is een minimum van 
f 10 000 vastgesteld. Deze bepaling beoogt versnippering van subsidie-
gelden te voorkomen en daarmee de efficiency te bevorderen; daarbij is 
overwogen dat het in de bestuurlijke verhoudingen in ons land niet 
aangaat om een subsidie aan een instelling beneden dat bedrag te laten 
dragen door meer dan één overheid. 

In de tweede plaats wil ik de aandacht vestigen op het maximum 
bedrag dat aan het verstrekken van specifieke uitkeringen als bedoeld in 
artikel 7, mag worden besteed door de Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur; te weten 5% van het door de wetgever ten behoeve 
van cultuuruitingen beschikbaar gestelde middelen. Dat (maximum) 
percentage geldt niet voor de uitkeringen, bedoeld in artikelen 5 en 6, 
doch uitsluitend voor de «restuitkeringen», bedoeld in artikel 7, die 
doorgaans een langlopend karakter hebben of bijvoorbeeld de werkgele-
genheid beogen te bevorderen (welke doelstelling niet in artikel 5 is 
opgesomd). 

In de derde plaats wil ik erop wijzen dat de machtigingen in het 
wetsvoorstel een blijvend karakter hebben, ook al betekent het in feite 
dat telkenjare in samenhang met het jaarlijkse karakter van de rijksbe-
groting de machtigingen «eindigen» en «herleven». In artikel 5 is een 
andersoortige tijdsbepaling beschreven: de machtiging om de meeste 
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van de daar beschreven uitkeringen te verstrekken, is beperkt tot een 
periode van maximaal vier jaren. Op zichzelf duurt de machtiging wel 
langer, maar een uitkering mag niet langer dan vier jaren achtereen 
worden verstrekt. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om subsidies 
aan een instelling die als gevolg van een bijdrage door een gemeente of 
provincie, het karakter van een specifieke uitkering krijgen. De uitke-
ringen, bedoeld in het derde lid van artikel 5, betreffen uitkeringen die 
incidenteel aan één instelling of persoon worden verstrekt. 

Artikel 8 

De wijze waarop thans de subsidiëring op het onderhavige beleids-
terrein plaatsvindt, is zeer gevarieerd en geschiedt in veel gevallen op 
basis van (ministeriële) beleidsregels, zoals ook reeds in §5 naar voren is 
gebracht. Daarnaast worden veel subsidies verstrekt zonder dat daar 
vooraf vastgestelde (algemeen geldende) regels aan ten grondslag 
liggen. Het bepaalde in het eerste lid vormt de grondslag om alle 
subsidies (en specifieke uitkeringen) op basis van algemeen geldende 
voorschriften te gaan verstrekken. Deze bepaling is te vergelijken met het 
bepaalde in artikel 13, eerste lid, en artikel 14, tweede lid, van de 
Welzijnswet. Bij de te stellen regels moet bijvoorbeeld gedacht worden 
aan bepalingen over de wijze waarop een subsidie of specifieke uitkering 
berekend wordt; aan de gegevens die een subsidie-aanvraag moet 
bevatten en aan de voorschriften die aan een toezegging voor een 
subsidie of specifieke uitkering verbonden worden, en aan het scheppen 
van een beroepsmogelijkheid indien het gaat om een uitkering die 
uitsluitend aan lagere overheden wordt verstrekt. Er zal naar gestreefd 
worden om alle te stellen regels in één algemene maatregel van bestuur 
op te nemen. 

In het tweede lid wordt de mogelijkheid geregeld dat aan een subsidie 
of uitkering nadere voorschriften worden verbonden. Gedoeld wordt hier 
op invidueel bepaalde voorschriften, die op één instelling in het bijzonder 
van toepassing zullen zijn. Als voorbeeld noem ik het aantal voorstel-
lingen dat de Nederlandse Opera buiten de standplaats in enig subsi-
diejaar zal geven; het zou te ver voeren dergelijke individueel geldende 
subsidievoorschriften neer te leggen in een algemene maatregel van 
bestuur. Voor het onderscheid tussen de algemene regels, bedoeld in het 
eerste lid, en de bijzondere, bedoeld in het tweede lid, zou ik mij een 
verwijzing willen veroorloven naar het al vaker ter sprake gekomen advies 
«Orde in de regelgeving» en het kabinetsstandpunt terzake. 

Het derde lid heeft voorschriften voor ogen waarmee niet het primaire 
subsidiedoel - het in stand houden, ontwikkelen of verbreiden van een 
cultuuruiting - gediend is, maar waarmee «overheidsdoelstellingen van 
algemene aard» nagestreefd kunnen worden. Dergelijke overheidsdoel-
stellingen zullen in de loop der tijden veranderen maar op dit moment 
kan gedacht worden aan voorschriften ter bevordering van de werkgele-
genheid. Ook de emancipatiedoelstellingen van de rijksoverheid zijn tot 
die doelstellingen van algemene aard te rekenen. 

Artikel 9 

Dit artikel is in het voorstel opgenomen om exact aan te sluiten bij het 
begrip specifieke uitkering van de Provincie- en gemeentewet. Tenge-
volge daarvan was het tevens nodig om aan te geven welk artikel de 
bekostigingsgrondslag biedt voor die gevallen van specifieke uitkeringen 
waarop de regels voor specifieke uitkeringen niet van toepassing zijn. 

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
L. C. Brinkman 
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