
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1991-1992

20987 Regels betreffende enkele aspecten van het
specifiek cultuurbeleid (Wet op het specïfiek
cultuurbeleid)

C HERDRUK ADVIES RAAD VAN STATE
(Ontvangen 25 februari 1992)

Aan de Koningin

NADER RAPPORT
(Ontvangen 25 februari 1992)

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 26 november 1991 Rijswijk, 24 januari 1992

Bij Kabinetsmissive van 1 oktober
1991, no.91.008630, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een nota van wijziging op
het voorstel van wet, houdende
regels betreffende enkele aspecten
van het specifiek cultuurbeleid (Wet
op het specifiek cultuurbeleid), met
toelichting.

1. De in artikel 2 van het
wetsvoorstel geformuleerde
doelstelling «verbreiden van cultuur–
uitingen» wordt ingevolge artikel III
van de nota van wijziging vervangen
door de - nauwkeuriger, doch
beperkter ogende - term «sociaal en
geografisch spreiden van cultuurui–
tingen».

Het is de Raad van State
opgevallen dat in de toelichting
hierop het geografische aspect van
deze doelstelling (de zogenaamde
horizontale cultuurspreiding) wordt
omschreven als gericht op de fysieke
spreiding van cultuuruitingen over
het Nederlandse grondgebied.
Hiermede wordt, zo meent de Raad,
de mogehjkheid uitgesloten de
verspreiding van Nederlandse
cultuuruitingen in het buitenland te
betrekken bij de doelstellmgen van
het wetsvoorstel in het algemeen en
van de op te richten fondsen in het
bijzonder. Te dezen wijst het college

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw kabinet van
1 oktober 1991, nr. 91.008630,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State zijn advies inzake de
bovenvermelde nota van wijziging
rechtstreeks aan mij te doen
toekomen.

Dit advies, gedateerd 26
november 1991, moge ik U hierbij
aanbieden.

1. De Raad van State wijst er
terecht op dat de mogelijkheid moet
bestaan «een ook op het buitenland
gericht offensief cultuurbeleid te
voeren».

Het is dan ook zeker niet de
bedoeling om met de term «sociaal
en geografisch spreiden van cultuur–
uitingen» (als vervanging van de
term «verbreiden van cultuurui–
tingen») die mogelijkheid uit te
sluiten. De gegeven toelichtmg was
slechts bedoeld om een verduide–
lijking te geven en niet om fysieke
spreiding van cultuuruitingen tot het
Nederlandse grondgebied te
beperken. Teneinde evenwel elk
misverstand hierover te vermijden, is
zowel de desbetreffende tekst in de
nota van wijziging als de betrokken
passage in de toelichting aangepast.
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erop dat artikel 3, eerste lid, onder b,
van het Besluit Nederlands literair
produktie– en vertalingenfonds
(Stb.1991, 501), dat ingevolge het
bij artikel IV ingevoegde artikel 11,
eerste lid, zal gelden als fonds
opgericht door middel van de
machtiging van het eveneens bij
artikel IV in te voegen artikel 9, als
doel vermeldt «het bevorderen van
de vertaling van kwalitatief
hoogstaande, oorspronkelijk Neder–
lands– en Friestalige literaire werken
in andere talen dan het Nederlands
en het Fries». Naast het toegankelijk
maken van deze werken voor anders–
taligen in Nederland, lijkt dit doel er
mede op gericht te zijn de
verspreiding van Nederlandse
literatuur buiten Nederland te bevor–
deren Als zodanig is dit doel niet
gedekt door de term «geografisch
spreiden», zoals omschreven in de
toelichting. Ook overigens is het
zaak, mede met het oog op de goede
en kwade kansen die voor de
nationale cultuursector worden
onderkend als gevolg van de
totstandkoming van de interne
markt, de mogelijkheid open te
houden - uiteraard binnen de door
het EG-recht gestelde grenzen - een
ook op het buitenland gericht
offensief cultuurbeleid te voeren.

In het licht van het vorenstaande
meent het college dat het begrip
«geografisch spreiden» te beperkt is
opgevat. De betrokken passage in de
toelichting ware dan ook te herover–
wegen.

2. Op grond van het bij artikel IV
in te voegen artikel 9 wordt de
Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur gemachtigd
fondsen op te richten voor de verwe–
zenlijking van de in artikel 2 van het
wetsvoorstel genoemde doelstel–
lingen. Voornemens tot de invoering
van dergelijke vormen van steun, die
voldoen aan de criteria van artikel
92, eerste lid, van het EEG-Verdrag
dienen op grond van artikel 93,
derde lid, van het EEG-Verdrag bij de
Europese Commissie te worden
aangemeld.

De Raad meent dat het louter
creëren van een algemene
machtiging tot de oprichting van
fondsen op het werkterrein van een
ministerie niet voldoende bepaald is
om aangemerkt te worden als een
voornemen tot de invoering van een
steunmaatregel in de zin van artikel
93, derde lid, van het EEG-Verdrag,
als gevolg waarvan dit voornemen bij
de Europese Commissie zou dienen
te worden aangemeld. Wel zullen

2. Overeenkomstig het advies van
de Raad is in de toelichting aandacht
besteed aan de gemeenschapsrech–
telijke dimensie van het in het leven
roepen van fondsen ter onder–
steuning van culturele activiteiten.
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voornemens tot het nemen van
concrete beslissingen tot het
oprichten van fondsen op grond van
deze machtiging, voorafgaand aan
hun inwerkingtreding, ter kennis van
de Europese Commissie moeten
worden gebracht.

In de toelichting bij de nota van
wijziging ontbreekt iedere
vermelding van de gemeenschaps–
rechtelijke dimensie van het in het
leven roepen van fondsen ter onder–
steuning van culturele activiteiten.

Gezien het feit dat het volgen van
de procedure van artikel 93 van het
EEG-Verdrag vanuit gemeenschaps–
rechtelijk oogpunt als een dwingend
vormvereiste geldt voor het creëren
van dergelijke instrumenten van
steunverlenmg, dient naar het
oordeel van het college in de
toelichting aan dit aspect aandacht
te worden gegeven.

3. Gelet op het feit dat met het bij
artikel IV nieuw in te voegen artikel 9
wordt voldaan aan het vereiste van
artikel 40, eerste lid, van de Compta–
biliteitswet (Stb. 1976, 671) ware
deze bepalmg, evenals in het geval
van de Fondsenwet scheppende
kunsten (Stb. 1981, 355) in de
beweegreden van het wetsvoorstel
te vermelden.

3. In de beweegreden van de
Fondsenwet scheppende kunsten is
inderdaad een verwijzing naar de
Comptabiliteitswet 1976 opgenomen
met de woorden: «mede gelet op
artikel 40 van de Comptabiliteitswet
1976».

Een verwijzing in de considerans
van het wetsvoorstel met de
uitdrukking «gelet op» zou evenwel
niet stroken met de betekenis die
(thans) aan die uitdrukking moet
worden gegeven ingevolge
aanwijzing 47 van de Aanwijzmgen
voor de wetgevingstechniek, waarin
gezegd wordt dat met die
uitdrukking verwezen wordt naar de
(hogere) regeling waarop de
bevoegdheid berust. In het onder–
havige geval gaat het niet om een
regeling die steunt op het genoemde
artikel 40, zodat een gelijke
verwijzmg als in de Fondsenwet
scheppende kunsten niet juist zou
zijn.

In dit verband wijs ik erop dat in
de tussentijd de Comptabiliteitswet
1976 bij de wet van 19 december
1991 (Stb. 752) is herzien en dat
tengevolge daarvan de bewuste
bepaling niet meer in artikel 40,
maar in artikel 29 van de Comptabili–
teitswet 1976 is te vinden.

Ook overigens acht ik, naast
hetgeen in de toelichting op (thans)
onderdeel VI (artikel 9) over de
verhoudmg tussen dit wetsvoorstel
en artikel 29 (voorheen 40), eerste
lid, van de Comptabiliteitswet 1976
is opgemerkt, onvoldoende redenen
aanwezig om de toch al lange consi–
derans nog verder uit te breiden.
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4. In de toelichting worden drie
cnteria genoemd die zullen worden
gehanteerd bij het nemen van de
beslissing tot het gebruik maken van
de in artikel 9 voorziene machtiging
(artikel IV). Daaromtrent merkt de
Raad voor het cultuurbeheer (brief
van 17 juli 1991) op dat, voor zover
ook op het terrein van het cultuur–
beheer zou worden overwogen
fondsen op te richten, de in het
derde criterium opgenomen
overweging «aangezien primair
artistiek mhoudelijke oordelen of
uitvoerende handelingen in het
geding zijn» te beperkt en niet
geheel opportuun is. Hij beveelt dan
ook aan dit criterium zodanig te
herzien en aan te vullen dat ook
rekening wordt gehouden met
oordelen inzake het cultuurhisto–
rische belang en de in het geding
zijnde culturele waarden.

Ondanks het feit dat in de
toelichting de indruk wordt gegeven
dat aan het bezwaar van de Raad
voor het cultuurbeheer is tegemoet–
gekomen, is het betrokken criterium
ongewijzigd gehandhaafd. In de
toelichting ware meer direct te
reageren op de opmerking van de
Raad voor het cultuurbeheer en te
verklaren waarom de formulering van
de criteria ongewijzigd is gelaten.

5. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft in
overweging de nota van wijziging
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden, nadat aan het
vorenstaande aandacht zal zijn
geschonken.

4. Naar aanleiding van de opmer–
kingen van de Raad is het derde
criterium zo verruimd, dat naast de
oordelen die de artistieke waarden
betreffen ook de oordelen die
cultuurhistorische of andere culturele
waarden betreffen, genoemd
worden. Daarmee staat buiten twijfel
dat bij het nemen van de beslissing
tot het gebruik van de machtiging tot
de oprichting van een fonds ook
rekening gehouden kan worden met
oordelen inzake bijvoorbeeld het
cultuurhistorisch belang.

5. De door de Raad van State
gemaakte redactionele kantteke–
ningen zijn overgenomen.

Mede naar aanleiding van het
gestelde in het eindverslag, heb ik
het voornemen het wetsvoorstel
tevens op nog enkele andere punten
te wijzigen.

Die wijzigingen zijn verwerkt in de
hierbij gevoegde nota van wijziging
met toelichting. Tevens heb ik daarin
nog enkele redactionele wijzigingen
aangebracht.

Ik moge U verzoeken mij te
machtigen de aangepaste nota van
wijziging en de gewijzigde
toelichting daarop aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal te
zenden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

De Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur,
H. d'Ancona
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Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no.W13.91.0525 van de Raad van
State van 26 november 1991

- In de artikelen II en V (artikel 11,
eerste lid) ware het woord «middels»
te vervangen door: op grond van.

- Bij het gebruik van het woord
minister ware punt 6 van de Aanwij–
zingen voor de wetgevingstechniek
in acht te nemen.

- Op de bladzijden 4 en 8 van de
toelichting waren de woorden «het
parlement» te vervangen door: de
Staten-Generaal.

- In de paragraaf van de
toelichting «Adviezen over de nota»
ware in de tweede alinea in de
passage tussen haakjes vóór het
woord «inhoudelijke» toe te voegen:
artistiek–.

- De eerste zin van de toelichting
op het bij artikel IV ingevoegde
artikel 10 ware te herformuleren.
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