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O O R S P R O N K E L I J K E T E K S T V A N H E T V O O R S T E L V A N W E T EN 
DE M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G Z O A L S V O O R G E L E G D A A N DE 
R A A D V A N S T A T E EN V O O R Z O V E R N A D I E N G E W I J Z I G D . 

I. Voorstel van w e t 

1. Het initulé luidde: 
Voorstel van wet houdende regels 

betreffende het cultuurbeleid (Wet 
op het cultuurbeleid). 

2. De considerans luidde: 
Alzo Wij in overweging genomen 

hebben, dat het wenselijk is het 
cultuurbeleid van de rijksoverheid 
een wettelijke basis te verschaffen 
en dat voorts het verstrekken van 
specifieke uitkeringen uit 's Rijks kas 
ten behoeve van cultuuruitingen 
wetteli jk dient te worden geregeld 
voor zover een en ander niet is 
geschied. 

3. Het laatste zinsdeel van de 
omschrijving van het begrip cultuur-
uitingen (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel c) luidde: die aan de zorg 
van Onze Minister zijn toevertrouwd. 

4. Artikel 3, derde lid, laatste 
zinsdeel, luidde: welk overleg in de 
plaats treedt van het overleg, 
bedoeld in artikel 144b, derde lid, 
van de Provinciewet en artikel 237b, 
derde lid, van de gemeentewet. 

5. Artikel 7, luidende: «Onze 
minister kan jaarlijks een specifieke 
uitkering verstrekken aan de 
provincies en aan de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, 
's-Gravenhage en Utrecht ter bekos-
tiging van voorzieningen die ten doel 
hebben de mogelijkheden voor 
produktie van werken en beeldende 
kunst en daarmee de mogelijkheden 

tot verwerving van inkomsten voor 
Nederlandse of langer dan twee jaar 
rechtmatig in Nederland wonende 
professionele beeldende kunstenaars 
te bevorderen», is onder vernum-
mering van de daaropvolgende 
artikelen vervallen. 

6. In artikel 9, eerste lid, tweede 
volzin, is voor het woord «regels» 
ingevoegd het woord: nadere. 

7. Artikel 10, luidende: «De 
Fondsenwet scheppende kunsten 
(Stb. 1981 , 355) vervalt» is onder 
vernummering van de daaropvol-
gende artikelen vervallen. 

8. Artikel 12, luidde: 
Deze wet treedt in werking met 

ingang van 1 januari 1989 met 
uitzondering van artikel 9, welk 
artikel in werking treedt op een bij 
koninklijk besluit te bepalen ti jdstip. 

9. In artikel 1 3 is voor het woord 
«cultuurbeleid» ingevor d het 
woord: specifiek. 

I I . M e m o r i e van toel icht ing 

1a. De oorspronkelijke tekst van 
§2. Reikwijdte van het wetsvoorstel, 
zesde alinea, luidde: 

Allereerst wijs ik er in dit verband 
op dat de term cultuuruitingen is 
gebruikt in een zodanige betekenis 
dat deze wordt geacht betrekking te 
hebben op zowel de sector van het 
cultuurbehoud en de activiteiten die 
daar plaatsvinden - het verzamelen, 
conserveren, catalogiseren, presen-

teren, - als op bijvoorbeeld culturele 
programma's binnen de omroep en 
op het domein van de kunsten. 

b. In de negende alinea is na de 
derde volzin een volzin toegevoegd. 

c. De tiende, elfde, twaalfde, 
dertiende en veertiende alinea 
luidden: 

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 betrekking 
hebben oo kwaliteit, waartoe voor de 
sector van het cultuurbehoud ook 
gerekend moeten worden criteria van 
(sociaal-)historische aard. Van 
belang daarbij is dat kwaliteit steeds 
over de grenzen van sectoren heen 
wordt getoetst aan meer algemene 
en ook internationale maatstaven. 
Daarnaast spelen in dit verband ook 
overwegingen van «schaal» een rol. 
Bepaalde activiteiten, instellingen of 
voorzieningen kunnen nu eenmaal 
om redenen van uiteenlooende 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. Het moet 
duidelijk zijn dat de criteria die 
worden aangedragen, niet kunnen 
worden opgevat als statisch, als 
normen die voor eens en voorgoed 
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kunnen vaststaan. Vervolgens zullen 
ook overwegingen van verschei-
denheid van invloed moeten zijn. De 
verschillende cultuuruitingen die zich 
in onze samenleving ontwikkelen, 
zullen op een evenwichtige manier 
dat wi l zeggen naar disciplines en 
stromingen gespreid in het beleid 
aandacht moeten krijgen. 

d. De één na laatste alinea luidde: 
Het voorontwerp ging (impliciet) 

uit van de gedachte dat de daarin 
geregelde materie een uitzondering 
zou vormen op het bepaalde in 
artikel 144b van de Provinciewet en 
artikel 237b van de gemeentewet. 
Onder het motto een bijzondere wet 
gaat boven een algemene wet leek 
een uitdrukkelijke wetteli jke bepaling 
terzake 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. Om elke duide-
lijkheid te voorkomen is thans in het 
wetsvoorstel met zoveel woorden 
aangegeven op welke onderdelen 
van de algemene wetgeving, vervat 
in de Provincie- en gemeentewet en 
de Financiële Verhoudingswet 1984, 
deze wet speciale bepalingen bevat. 
Het gaat daarbij om het wettelijk 
voorgeschreven interdepartementaal 
overleg en de termijn waarop speci-
fieke uitkeringen moeten worden 
aangekondigd. 

e. Toegevoegd is een alinea. 
2a. De oorspronkelijke tekst van 

§4. Cultuurnota, onder het kopje 
«Het saneringsbeleid». zesde alinea, 
vijfde volzin en volgende, luidde: 

Voorbeelden zijn de Tijdelijke 
bijdrageregeling provinciale bevor-
dering van beeldende kunst (Stb. 
1985. 250), de Tijdelijke aankoop-
subsidieregeling 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 
heeft het Kabinet in september 1987 
besloten dat deze regeling zal 
aflopen op 1 januari 1992 tenzij het 
kabinet op grond van een evaluatie 
eerder tot verlenging besluit. Tegelij-
kertijd besloot het kabinet de tweede 
regeling niet te verlengen per 1 
januari 1989 De derde regeling, die 
eveneens op 1 januari 1988 afliep, 

werd niet verlengd. 
b. De eerste alinea onder het 

kopje «Blijvende specifieke uitke-
ringen op het terrein van de cultuur» 
luidde: 

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 laat 
onverlet dat die uitkeringen wel 
gebaseerd moeten zijn op een wette-
lijke regeling, terwijl voor de 
totstandkoming van nieuwe uitke-
ringen overleg in het kader van de 
cultuurnota in het wetsvoorstel is 
voorgeschreven. Dat is een hoofd-
reden voor de indiening van dit 
onderdeel van dit wetsvoorstel. 

c. De tekst na de drie gedachten-
streepjes luidde: 

In die overeenkomsten wordt het 
onderling overleg over de 
gezamenlijk te subsidiëren instel-
lingen geregeld. Alvorens een 
bestuursovereenkomst wordt 
gesloten, vindt overigens eerst een 
«uitzuivering» plaats van instellingen 
die geheel voor rekening van één der 
overheden kunnen komen; dat kan 
zowel door 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 nu er speciale afspraken 
tussen de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en de 
betrokken gemeenten over de subsi-
diëring van bepaalde cultuuruitingen 
zijn gemaakt. Buiten de drie grote 
steden zijn dergelijke bestuursover 
eenkomsten niet voorzien. De boven-
omschreven sterke onderlinge 
verwevenheid wordt elders niet in 
een zo grote omvang aangetroffen. 

3. Na de tweede alinea van 
§5. Subsidies is een alinea toege-
voegd. 

4 In §6. Toetsing van de 
voorstellen aan de deregulerings-
overwegingen luidde onderdeel IV: 

Handhaving en werkdruk 
bestuurli jk en justi t ieel apparaat 
en rechtsbescherming 

Het voorstel bevat geen strafbe-
paling en ook geen bepalingen 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 voorbereiden van de maatregel, 
bedoeld in artikel 9 (thans 8) 

De rechtsbescherming vindt plaats 
op grond van de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen, 
hetgeen thans ook al het geval is. 
Ingeval het gaat om een specifieke 
uitkering die uitsluitend aan lagere 
overheden wordt verstrekt, zal in de 
desbetreffende regeling telkenmale 
de mogelijkheid om beroep in te 
stellen, worden geregeld. 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 speci-
fieke uitkeringen het huidige aantal 
arobberoepen zal doen verminderen 
door de grotere duidelijkheid die 
daardoor gecreëerd zal worden. 

I I I . Ar t ike lsgewi jze toel icht ing 

1. Artikel 3 

In de tweede alinea luidden de 
derde en vierde volzin: 

Dat heeft ertoe geleid aan het 
artikel een zinsdeel toe te voegen. 
Daarmee wordt thans duidelijker 
aangegeven dat op het punt van het 
overleg artikel 144b, derde lid, van 
de Provinciewet en artikel 237b, 
derde lid, van de gemeentewet niet 
van toepassing zijn. 

2. Artikelen 5, 6 en 7 

De toelichting bij het vervallen 
artikel 7 luidde: 

In artikel 7 is een bijzondere 
machtiging opgenomen voor het 
verstrekken van specifieke uitke-
ringen aan lagere overheden ten 
behoeve van de bevordering van 
beeldende kunst. Momenteel 
functioneert de Tijdelijke bijdragere-
geling provinciale bevordering van 
beeldende kunst. De regeling trad in 
werking op 1 januari 1984 en is 
sindsdien twee maal verlengd en zal 
aflopen op 1 januari 1992, waarbij 
de middelen zullen worden overge-
heveld naar Provincie- en Gemeente-
fonds, tenzij het Kabinet eerder tot 
verlenging besluit. Voor een meer 
uitvoerige uiteenzetting veroorloof ik 
mij een verwijzing naar mijn brief van 
24 september 1987 aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal (kamerstukken II 
1987/88, 20 200, hoofdstuk XVI, nr. 
8). 

Aangezien het hier gaat om de 
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enige specifieke uitkering van enig 
belang aan overheden op het terrein 
van de cultuur heb ik, mede gelet op 
het advies «Orde in de regelgeving» 
(Staatsuitgeverij, 1985) van de 
Commissie Wetgevingsvraagstukken 
en het daaromtrent vastgestelde 
kabinetsstandpunt (kamerstukken II 
1986/87, 20 038) overwogen dat 
een speciale machtiging in de wet 
gewenst is. In principe zal van die 
machtiging na 1991 geen gebruik 
worden gemaakt. 

Met de regeling is momenteel 
ongeveer f 35 miljoen gemoeid. De 
omvang van dit bedrag bracht 
vanzelfsprekend met zich mee dat 
het eerdergenoemde percentage van 
5% der begrotingsmiddelen ook op 
deze specifieke uitkering niet van 
toepassing behoort te zijn. 

Om in aanmerking te komen voor 
de uitkering, bedoeld in het onder-
havige artikel, hoeft niet, zoals bij de 
overige uitkeringen, een aanvraag te 
worden ingediend. Met deze 
«afwijking» wordt op verzoek van het 
IPO aangesloten bij het bestaand 
beleid met betrekking tot deze 
uitkering. 
3. De toelichting bij het vervallen 
artikel 10 luidde: 

Artikel 10 

De Fondsenwet scheppende 
kunsten (Stb. 1981 , 355) opent 
thans de mogelijkheid om de 
Minister van WVC bij algemene 
maatregel van bestuur te machtigen 
tot het oprichten van zogenaamde 
fondsen. In die wet wordt een fonds 
omschreven als een «privaatrechte-
lijke rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid die ten doel heeft 
het tot stand komen en voor gebruik 
gereed maken van werken van 
scheppende kunst te bevorderen 
door daartoe financiële uitkeringen 
te verstrekken». Op grond van voren-
staande wet bestaan op dit moment 
drie fondsen; nl. het Fonds voor de 
scheppende toonkunst (Stb. 1982, 
108), het Fonds voor de Nederlandse 
f i lm (Stb. 1983, 558) en het Fonds 
voor beeldende kunsten, vormgeving 
en bouwkunst (Stb. 1987, 266). Ik 
ben van mening dat dergelijke 
fondsen voordelen kunnen bieden bij 
de administratieve uitvoering van 
subsidieverstrekking aan individuen; 
zeker wanneer het om grote hoeveel-
heden subsidieverstrekkingen gaat. 
Onder verwijzing naar de restricties 
die ik in dit verband heb gemaakt in 

mijn oordeel over het advies van het 
SCP, neergelegd in mijn brief van 17 
februari 1987 aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer (kamerstukken II, 
1986, 87, 19 700, XVI, nr. 136), 
erken ik dat ook voor andere 
terreinen van de cultuur dan die van 
de scheppende kunsten zonodig van 
dergelijke fondsen gebruik moet 
kunnen worden gemaakt. 

Voor de oprichting van fondsen is 
artikel 40 van de Comptabiliteitswet 
1976 (Stb. 671) van belang. Dat 
artikel bepaalt dat voor de oprichting 
of mede-oprichting van een privaat-
rechtelijke rechtspersoon door de 
Staat een machtiging bij of 
krachtens de wet vereist is. 

Een voorbeeld van een machtiging 
bij de wet op het terrein van mijn 
ministerie is de Wet Stichting 
I.C.O.D.0. (Stb. 1983, 533). 
Voorbeelden van machtiging 
krachtens de wet zijn de bovenbe-
doelde fondsen op grond van de 
Fondsenwet scheppende kunsten. 

Inmiddels is er een wetsvoorstel 
tot wijziging van artikel 40 van de 
Comptabiliteitswet 1976 bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(kamerstukken II 1984/85, 19 062) 
aanhangig. Volgens dat wetsvoorstel 
is voor oprichting of mede-oprichting 
van een privaatrechtelijke rechts-
persoon machtiging bij de wet 
vereist; in spoedeisende gevallen kan 
oprichting of mede-oprichting 
zonder machtiging geschieden, mits 
het voornemen daartoe tenminste 2 
weken daarvóór aan beide kamers 
der Staten-Generaal is aangekondigd 
en mits niet door of namens één der 
Kamers op een nader omschreven 
wijze is gereageerd. 

In mijn brief van 17 februari 1987 
had de Voorzitter van de Tweede 
Kamer schreef ik dat ik het 
voornemen had om - in navolging 
van het advies van het SCP - de 
Fondsenwet scheppende kunsten in 
dit wetsvoorstel te integreren; als 
gevolg daarvan zou de beperking tot 
het terrein van de scheppende 
kunsten, die thans in de Fondsenwet 
besloten ligt, komen te vervallen. 
Nadere bestudering van bovenonv 
schreven wetsvoorstel tot w ; jziging 
van artikel 40 van de Comptabil i-
teitswet 1976 heeft mij evenwel tot 
een andere conclusie gebracht. 

Een belangrijke reden voor de 
Fondsenwet scheppende kunsten 
was het «vermijden van het vele 
werk en de vele tijd die aan de 
voorbereiding en de behandeling van 
een wetsontwerp - ook al is dat van 

eenvoudige aard- zijn verbonden» 
(indien voor elk fonds een aparte wet 
zou moeten worden gemaakt), onder 
handhaving evenwel van de 
mogelijkheid dat de volksvertegen-
woordiging zijn mening kenbaar 
maakt (kamerstukken II 1979/80, 
15 997, blz. 6). 

Deze doelstelling destijds, komt op 
treffende wijze wederom over het 
voetlicht in het wetsvoorstel tot 
wijziging van artikel 40 van de 
Comptabiliteitswet 1976, gesteld 
althans dat het om spoedeisende 
gevallen gaat. In de memorie van 
toelichting (kamerstukken II 
1984/85, 19 062, nr. 3, blz. 23) 
wordt omtrent de betekenis van het 
begrip «spoedeisend» het volgende 
gesteld; «Met spoedeisende gevallen 
wordt gedoeld op situaties waarin de 
effectiviteit van het te voeren beleid 
(mede) afhankelijk is van de snelheid 
waarmee met de beleidsuitvoering 
een aanvang wordt genomen. Het is 
alsdan gewenst over te kunnen gaan 
tot (mede-)oprichting van de desbe-
treffende privaatrechtelijke rechts-
persoon zonder wetteli jke 
machtiging. De totstandkoming van 
een wetteli jke voorziening, waarmee 
gewoonlijk tenminste een aantal 
maanden is gemoeid, hoeft dan geen 
vertragende factor te vormen bij de 
beleidsuitvoering». 

Om de gedachten te bepalen: als 
dit nieuwe artikel 40 toen al had 
gegolden, was reeds eind 1986 
overgegaan tot de oprichting van het 
Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst, en had 
dus niet de noodzaak bestaan om 
gedurende de tweede helft van 1987 
de beroepskostenvergoedingsre-
geling voor beeldende kunstenaars 
op het ministerie uit te voeren in 
afwachting van de formele machting 
daartoe op grond van de 
Fondsenwet. Bij nader inzien geef ik 
er derhalve de voorkeur aan om te 
volstaan met de intrekking van de 
Fondsenwet scheppende kunsten, en 
om voortaan gebruik te maken van 
het nieuw geredigeerde artikel 40 
van de Comptabil iteitswet 1976. De 
Raad voor de Kunst wijst erop dat 
indien dat nieuwe artikel 40 geen 
kracht van wet krijgt, gewaakt moet 
worden voor een vacuüm waarin 
fondsvorming onmogelijk wordt. Als 
dit wetsvoorstel wordt verworpen, 
hetgeen niet in de lijn der verwach-
tingen ligt. zal in dit wetsvoorstel 
alsnog een voorziening worden 
getroffen Om misverstanden te 
voorkomen wijs ik erop dat ook 
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gedurende de tijd voorafgegaan aan 
zo'n voorziening, fondsvorming altijd 
mogelijk blijft, hoewel oprichting dan 
altijd bij of krachtens de wet zal 
moeten geschieden. Bij gebruik-
making van de nieuwe mogelijk-
heden van artikel 40 wordt tegelij-
kertijd aangesloten bij de doelstelling 
van slagvaardigheid, welke 
aanleiding vormde voor de 
Fondsenwet, én bij de doelstelling 
van verbreding van de mogelijkheid 
fondsen op te richten, waartoe het 
SCP adviseerde. 

Intrekking van de Fondsenwet 
heeft tot gevolg dat de daarop 
gebaseerde koninklijke besluiten 
waarbij machtiging is verleend aan 
de Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur tot oprichting 
van de hiervoor genoemde drie 
fondsen, eveneens komen te 
vervallen. Het rechtsgeldig voortbe-
staan van die fondsen wordt 
daarmee echter niet aangetast. Zij 
zijn immers in overeenstemming met 
de eis van artikel 40 van de Compta-
biliteitswet opgericht (zie overigens 
ook het bepaalde in artikel 44 van de 
Comptabiliteitswet). In feite is de 
beDaling waarbij tot ODrichting van 
een fonds wordt gemachtigd, reeds 
uitgewerkt nadat daarvan gebruik is 
gemaakt. De bepalingen in die 
besluiten waarin staat aangegeven 
waar de statuten aan moeten 
voldoen, zullen na intrekking 
uiteraard ook niet meer gelden. 
Daartegen bestaat naar de mening 
van ondergetekende geen bezwaar 
omdat de statuten zelf voldoende 
invloed aan de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur 
toekennen (bijvoorbeeld statutenwij-
ziging uitsluitend na goedkeuring 
door de Minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur). Ook bij 
oprichting van een fonds onder het 
toekomstige regiem van de Compta-
biliteitswet 1976 zullen de statuten 
(in spoedeisende gevallen) niet 
gebaseerd zijn op een wet en zal de 
invloed van de minister, als dat 
gewenst is, duidelijk in de statuten 
tot uitdrukken moeten komen. 
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