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Nee

Kunstenaars die gebruik maken van de Wet Werk 
en Inkomen Kunstenaars (WWIK) genieten een 
uitzonderingspositie in de sociale zekerheid. Sociale 
voorzieningen moeten echter alleen toegankelijk zijn 
voor mensen die echt niet kunnen werken. Kunstcreatie 
is een bijzondere vorm van ondernemerschap die geen 
uitzonderingspositie in ons sociaal bestel moet hebben. 
De VVD is daarom van mening dat het feit dat iemand 
kunstenaar is niet betekent dat hij of zij niet zou kunnen 
werken. Daarom wil de VVD de WWIK afschaffen. 

Internet en hedendaagse technieken maken het mogelijk 
grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen: 
of het nu gaat om het patiëntendossier, de kilometerhef-
fing of terrorismebestrijding. Te vaak moeten we maar 
uitgaan van de goede bedoelingen van de overheid, 
zonder dat voldoende garanties en waarborgen tegen 
misbruik worden geboden. Heldere regels over wat wel 
en niet mag evenals technische garanties die onjuist 
gebruik verhinderen vormen waarborgen 
voor de vrijheid van de burger.

Nee

Nee

Wetenschap, kunst en creatieve industrie vormen de 
ideeënmotor van deze [groene, duurzame] innovatieve 
economie. De overheid stimuleert de ontwikkeling van 
de creatieve industrie, onder meer door middel van 
garantstellingen bij investeringen.

Een groter deel van het kunstbeleid moet door de 
gemeenten worden uitgevoerd, in plaats van door de 
provincie.

Veel componisten en muzikanten willen niets liever dan 
dat je hun songs downloadt. Zij benutten de kansen 
die het internet biedt om gehoord en gezien te worden, 
roem te vergaren en ontroering te bieden. GroenLinks 
wil geen downloadverbod, maar een handvest van 
digitale vrijheden. Dat hoort hoog op de agenda in Den 
Haag en Brussel. Een hele generatie van whizzkids en 
piraten vraagt erom. Het web moet vrij blijven.

Het auteursrecht is aan een flinke modernisering toe, op het 
gebied van duur en beheer van exploitatierechten en de aard van 
het gebruik. Een eerlijke vergoeding voor de maker, het recht 
van consumenten om informatie te delen voor niet-commerciële 
doelen en de ruimte voor creatief hergebruik staan daarbij voorop. 
Modernisering van het auteursrecht in het digitale tijdperk vraagt 
om het verkorten, in internationaal verband, van de termijnen 
van exploitatierechten (die nu doorlopen tot 70 jaar na de dood 
van de maker) voor toekomstig werk. De persoonlijkheidsrechten 
van makers, zoals het recht op naamsvermelding en het recht om 
zich te verzetten tegen aantasting van de integriteit van hun werk, 
dienen levenslang te blijven gelden.

Nee

Nee

We houden de subsidies voor musea, bibliotheken 
en ons erfgoed in ere, maar kunstsubsidies 
schaffen we af.

Ook de wildgroei van websites van de staatsom-
roep moet ophouden, dat concurreert volop met 
kranten en op internet bestaat geen schaarste.

Nee

Nee

Nee

In tijden van crisis is de cultuur vaak het eerste 
slachtoffer. Maar juist in crisistijd kunnen kunst 
en cultuur een signaal zijn van nieuwe hoop en 
creativiteit. Een creatieve samenleving daagt 
iedereen uit zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat 
kan in bibliotheken en musea, in muziekscholen 
en fanfares, in zangkoren en toneelclubs, op pop-
podia, in ateliers voor beeldende kunst en andere 
kleinschalige centra.

Internet is een vitale infrastructuur die voor ieder 
mens toegankelijk hoort te zijn. Het is de taak van 
de overheid dat te bevorderen. Burgers mogen 
niet worden afgesloten vanwege downloaden. 
In internationaal verband worden voorstellen 
gedaan om de almacht van enkele gigaconcerns 
aan banden te leggen. Gebruik van open stan-
daarden kan helpen het internet voor iedereen 
open te houden.

Nee

Er zal gerichte voorlichting gegeven worden 
om internet- en gameverslaving tegen te gaan. 
Jongeren worden geïnformeerd over de gevaren, 
ouders worden bewust gemaakt van de grens 
tussen gezond internet- en gamegedrag en versla-
ving. De hulpverlening wordt beter afgestemd op 
de problemen van internet- en gameverslaving.

Het ondernemerschap van kunstenaars moet 
worden bevorderd. De WWIK wordt afgeschaft; 
veel creatieve mensen – zoals auteurs – kunnen 
daar toch geen beroep op doen. Het aankopen 
van kunst kan worden gestimuleerd door 
uitbreiding van expositieruimten en creatieve 
leen- en aankoopprojecten voor bedrijven en 
particulieren.

Het cultuurbeleid van overheden en van fondsen 
moet op een transparante manier worden 
gevoerd en de criteria voor het verlenen van 
subsidie behoren helder te zijn en geregeld te 
worden geëvalueerd. De betrokkenheid van de 
kunst op de brede samenleving is een belangrijk 
aandachtspunt.

Voorts is er ingezet op media-educatie om 
jongeren weerbaar te maken voor multimedia-
aanbod, en is er actie gekomen om ‘kinderlokken’ 
via internet aan te pakken.

Nee

Cultuur is veelomvattend – van historische musea tot 
videogames.

Games als speerpunt. Nederland speelt een opvallende 
rol bij het ontwikkelen van games. D66 wil het ontwikke-
len van kunstzinnige games verder stimuleren. D66 ziet 
het tegelijkertijd niet als taak van de overheid om beleid 
te ontwikkelen voor de inhoud van games.

D66 wil dat de Nederlandse creatieve industrie in 2020 
tot de meest vooraanstaande van Europa behoort.
Vrijheid van expressie is voor D66 het belangrijkste 
uitgangspunt van haar cultuurbeleid. Cultureel onder-
nemerschap dient te worden ontdaan van blokkerende 
regels, gebrekkige vaardigheden en een tekort aan 
ondersteuning.

D66 is voor het ondersteunen van ‘onrendabele’ 
kunstvormen om zo het aanbod breed en gevarieerd te 
houden. Een rijk cultureel veld maakt ons aantrekkelijk 
voor anderen en het biedt de mogelijkheid Nederland 
ook buiten onze landsgrenzen op de kaart te zetten. 
Ondanks het bestaan van private geldstromen vormen 
subsidies nog altijd de ruggengraat van veel initiatieven 
en instellingen. Dat is nodig om een breed aanbod te 
houden en verschraling te voorkomen. En om kunst en 
cultuur ook voor lagere inkomensgroepen toegankelijk 
te houden.

D66 wil dat internetproviders zich niet bemoeien 
met het internetverkeer van hun abonnees. Providers 
mogen bijvoorbeeld niet innovatieve diensten, zoals 
internettelefonie, blokkeren. Dat is belangrijk voor de 
economie, want dit gedrag van ISPs leidt tot concur-
rentievervalsing. Het is ook goed voor sociale cohesie, 
want het zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot 
hetzelfde internet. 

In het auteursrecht moeten de belangen van de makers 
van audio, video, tekst en beeld die recht hebben op een 
adequate vergoeding voor hun prestatie, in evenwicht 
worden gebracht met de belangen van gebruikers. De 
keten tussen makers en gebruikers moet worden vereen-
voudigd.  D66 wil dat auteursrechtorganisaties als Buma/
Stemra en Sena samenwerken zodat er grote (groepen 
van) gebruikers of één loket ontstaat waar de afdracht 
op grond van heldere, liefst gezamenlijke criteria kan 
geschieden. Deze samenwerkende organisaties moeten 
een onafhankelijke, transparante beroepsmogelijkheid 
kennen om onrechtvaardige afdrachten te voorkomen.
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We willen het anders

Voor D66 staan vrije individuen aan de basis van onze samenleving. Tegelijkertijd kan geen 
mens zonder de ander. We hebben elkaar nodig. We leven samen, we ondernemen met elkaar. 
‘Geen ik zonder wij.’ Dat wil niet zeggen dat we niet voor onszelf kunnen zorgen. De meeste 
mensen kunnen goed voor zichzelf zorgen. En voor hun omgeving. Veel van die verantwoordelijk-
heid ligt nu bij de overheid. Dat willen we veranderen. We leggen verantwoordelijkheid terug bij de 
mensen. Natuurlijk hebben we de overheid ook nodig. Voor overstijgende zaken als klimaat, 
energie en veiligheid. Wanneer de verantwoordelijkheid bij de overheid ligt willen we daar dan wel 
echt invloed op. De macht bij de mensen. 

D66 wil vernieuwen, hervormen en investeren. Transformeren naar een nieuw zelfbewustzijn, 
persoonlijk en maatschappelijk. Want wat gebruikelijk en gewoon is werkt niet meer. We willen dat 
mensen hun eigen kracht ontdekken. Zoveel mogelijk zelf doen. En het dan pas aan een ander of 
aan de overheid vragen. Zo ontwikkelen we ons van een verzorgingsstaat naar een ontplooiings-
maatschappij.

D66 is van nature optimistisch. We vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Het beste 
onderwijs en volop ruimte voor ondernemerschap zijn de sleutels naar meer werk, welvaart en 
geluk. D66 wil dat elk mens een eerlijke kans krijgt om mee te doen. We willen dat mensen 
weerbaarder en zelfstandiger worden. Dat maakt de samenleving sterker. 

We willen onze samenleving menselijk en duurzaam maken. Een kwestie van beschaving. 
Sociaal en rechtvaardig. Schoon en veilig. Met meer verbondenheid en zorg voor elkaar, in 
Nederland en daarbuiten. Met onderwijs waarin elk kind tot zijn recht komt. Genoeg werk voor 
jong en oud. Voldoende woningen voor elke levensfase. Schone energie in een duurzame 
economie. Met een bescheiden maar krachtige overheid die ruimte geeft aan creativiteit en 
ondernemerschap. We willen het anders.

We staan voor een keuze. Blijven we leven in het verleden of stappen we in de 
toekomst? Houden we krampachtig vast aan 20e eeuwse verworvenheden of 
gaan we zelfbewust de uitdagingen van de 21e eeuw aan? En dat zijn er nogal 
wat. Niet alleen de financiële crisis. Ook klimaat, energie, voedsel en armoede. 
Blijven we navelstaren en achterom kijken of staan we op en pakken we aan?

In de loop van de vorige eeuw kreeg de overheid door de politiek steeds meer maatschappelijke 
verantwoordelijkheden toebedeeld. Zo raakten we gewend aan een overheid die voor ons zorgt. 
Dat noemden we de verzorgingsstaat. Met die verantwoordelijkheid groeide ook de macht van de 
overheid. En de verwachtingen over die overheid: als er een probleem is lost zij het wel op. Terwijl zij 
daar vaak helemaal niet toe in staat is. Daardoor groeit in de samenleving de machteloze woede over 
een overheid die niet doet wat ze zou moeten doen: voor ons zorgen. Zo ontstaat bij mensen het 
beeld dat de overheid niet te vertrouwen is. 

VOORUITZIEN
ChRIsTElIjk-sOCIaal pERspECTIEf
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Nee

Nee

Kunst geeft invulling aan het begrip participatie en 
geeft kleur aan de samenleving. Het CDA staat voor een 
overheid die de condities creëert voor een bloeiende 
kunst en cultuur, die kwaliteit verhoogt en zorgt voor 
spreiding en toegankelijkheid. Cultuur kan bijdragen aan 
versterking van de economie. Cultuur is belangrijk voor 
het (internationale) vestigingsklimaat, in het bijzonder 
in de steden. Ook via toerisme (musea en monumentale 
steden), architectuur, erfgoed, en design draagt cultuur 
bij aan werkgelegenheid en economie. Naast verbinding, 
zijn daarom ook innovatie en bereik belangrijke doelstel-
lingen van cultuurbeleid.

Hacken en virusverspreiding ondermijnen de betrouw-
baarheid van het internet. De deskundigheid bij politie 
en Openbaar Ministerie wordt versterkt om deze vorm 
van criminaliteit te voorkomen en op te sporen. Het CDA 
wil uitbreiding en bundeling van de opsporingscapaciteit 
om verspreiding van kinderporno, fraude, terrorisme, 
haatzaaien en opruiing op het internet tegen te gaan.

Het auteursrecht garandeert de rechten van de makers 
en is een onmisbare voorwaarde voor creativiteit en 
kwalitatief hoogstaand aanbod. Tegelijkertijd is de 
bestaande praktijk rond auteursrecht niet toegesneden 
op de digitale ontwikkelingen en belemmert het belang-
rijke innovaties en de vrije uitwisseling van content. 
Rechtenbescherming en rechtenafhandeling moeten 
op een nieuwe, transparante en vereenvoudigde wijze 
geregeld gaan worden.
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Van alle mediamakers verwachten we dat ze zich bewust 
zijn van hun verantwoordelijkheid van de effecten die 
uitzendingen en games kunnen hebben op met name 
kinderen en jongeren, onder andere als het gaat om 
geweld.

Nee

Nederland is als klein land groot in kunst en cultuur. 
Dutch Design, mode en moderne architectuur veroveren 
de wereld. Onze musea, monumenten, landschap en 
molens trekken grote aantallen toeristen naar ons 
land. Kunstvormen zoals beeldende kunst, dans, opera 
en orkesten behoren tot de absolute wereldtop. Dat 
biedt geweldige mogelijkheden tot leren en begrijpen, 
tot verheffen en ontplooien. Maar ook de cultureel- 
economische uitstraling is immens. We blijven in ons 
cultuurbeleid tegelijkertijd gaan voor internationale 
excellentie en brede toegankelijkheid.

Iedereen heeft het recht op een goede internetverbin-
ding. Net zoals dat geregeld is voor de telefonie. Een 
internetverbinding mag dan ook niet worden afgesloten 
als sanctiemiddel voor bijvoorbeeld downloaden. Het 
internet is open en neutraal, dus bedrijven mogen niet 
diensten van concurrenten blokkeren of informatie 
afsluiten.

Nee
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