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INLEIDING 

1. Aanleiding en opdracht tot onderzoek naar de Beeldende Kunste- 
naarsregeiing 

In november 1981 gaf de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mevrouw Drs. I. Dales, opdracht aan het IVA, instituut 
voor sociaal-wetenschappeljk onderzoek van de katholieke hogeschool te 
Tilburg, het functioneren van de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR) te 
onderzoeken. 
Deze opdracht verstrekte zij mede namens haar ambtgenoot van (toonder- 
tijd) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1). Het rapport van dit 
onderzoek zou zij begin 1983 wensen te ontvangen. Deze publicatie is het 
geïntegreerde eindverslag van de door het IVA uitgevoerde onderzoeken 
naar het functioneren van de BKR. 
Aan de opdrachtverlening was een voorbereidingstijd vooraf gegaan die in 
1976 reeds begonnen was. In 1976 reeds kondigde de regering het voorne- 
men aan een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de BKR. In 
dit voornemen stond de relatie van deze regeling met het kunstenbeleid 
voorop waarvoor de minister van (voorheen) Cultuur, Recreatie en Maat- 
schappelijk Werk de primaire verantwoordelijkheid droeg en draagt. Het 
voornemen werd aangekondigd in de nota Kunst en Kunstbeleid (2). Het 
werd bevestigd in de Tweede Kamer via een motie van het PvdA-kamerlid. 
Voogd van 6 juni 1978. In 1977 kondigde het kabinet van Agt I bij de 
bespreking van de nota Bestek '81 (3) eveneens aan een onderzoek naar de 
BKR noodzakelijk te achten. 
Deze noodzaak werd ingegeven door de exponentiële groei van het gebruik 
en de uitgaven voor de BKR in de voorgaande jaren. Eenzelfde zorg sprak 
uit kanttekeningen van de kant van de Algemene Rekenkamer bij de 
ontwikkelingen met betrekking tot de BKR (4). 
In 1978 verzocht de toenmalige staatsecretaris van (toendertijd) Sociale 
Zaken, de heer L. de Graaf, als eerstverantwoordelijke voor de BKR aan 
drie onderzoeksinstituten om voorstellen met betrekking tot bovenge- 
noemde problemen in te dienen (5). Tegelijkertijd installeerde hij een 
Advies- en Begeleidingscommissie voor het onderzoek naar het functione- 
ren van de BKR. Deze commissie kreeg als eerste taak te adviseren over 
de opdracht voor het onderzoek. In de commissie benoemde hij ambtena- 
ren van het ministerie van (toendertijd) Sociale Zaken, (toendertijd) Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Onderwijs en Weten- 
schappen. Daarnaast benoemde hij leden op voordracht van: 
1. zijn permanente adviescommissie voor BKR-aangelegenheden, de 

centrale commissie complementaire arbeidsvoorzieningen beelden- 
de kunstenaars (kortweg Centrale Commissie); 

2. de Raad voor de Kunst; 
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3. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Vier van de leden op voordracht van de Centrale Commissie en de Raad 
voor de Kunst zijn beeldende kunstenaars. 
Bij de installatie bestond de commissie uit de volgende leden: 
1. J. Ritsema (voorzitter), VNG; 
2. P. van Crimpen (secretaris), Centrale Commissie; 
3. J. van Berkom, ministerie van O & W, tot maart 1981; 

daarna opgevolgd door mevrouw M. Bronckhorst, tot juli 1982; 
daarna opgevolgd door C. Gageldonk, tot oktober 1982; 
daarna opgevolgd door A. Moetjes 

4. A. Bevers, ministerie van CRM/WVC; 
5. M. Boezem, Raad voor de Kunst; 
6. Mevrouw M. Brandes, ministerie van Sociale Zaken (en Werkgele- 

genheid), tot juli 1982; daarna opgevolgd door H. van Kampen; 
7. A. Frankhuizen, ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid); 
8. G. van de Graaff, VNG, tot september 1982; 
9. A. Kruikemeier, Centrale Commissie; 
10. Mevrouw M. Lagerwerf, Raad voor de Kunst; 
11. G. Lataster, Centrale Commissie, tot juli 1981; daarna opgevolgd 

door 3. de Winter; 
12. 3. Maasdam, VNG, tot januari 1981; daarna opgevolgd door A. 

Seligmann; 
13. Mevrouw H. Michaelis, VNG; 
14. Mevrouw G. Stips-Van Weel, ministerie van CRM/WVC tot juli 1982; 

daarna opgevolgd door P. van den Eeden. 
Mevrouw S. lanssen woonde vanaf september 1982 de vergaderingen bij als 
waarnemer voor de Raad voor de Kunst. 

Aanvankelijk hebben de om voordrachten gevraagde instanties (VNG, 
Centrale Commissie, Raad voor de Kunst) geweigerd om op de verzoeken 
van de staatssecretaris in te gaan. Hetzelfde gold voor een der benaderde 
onderzoeksinstituten, het IVA te Tilburg. Deze vonden de voorwaarden die 
de staatssecretaris aanvankelijk aan het onderzoek verbond, te p>olltiek 
geladen en in strijd met het wetenschappelijke karakter van onderzoek. 
Deze voorwaarde betrof de wens dat in het kader van het onderzoek 
binnen één jaar gerapporteerd zou worden over mogelijkheden het gebruik 
van de BKR te beperken (6). 
Mede vanwege een motie in de Tweede Kamer van het CDA-kamerlid De 
Boer hieromtrent verduidelijkte de staatssecretaris dat het zou gaan om 
een onafhankelijk wetenschappeiijk onderzoek naar het functioneren van 
de BKR. Er zou niet vooruit gelopen worden op de resultaten; hangende 
het onderzoek zou hij de BKR niet veranderen (7). 
De hierop volgende onderzoeksvoorbereiding is gekenmerkt door blijvende 
politieke spanningen, daarmee samenhangende problemen ten aanzien van 
de medewerkingsbereidheid en het spoedeisende karakter van het onder- 
zoek. 
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Om met dit laatste punt te beginnen: per april 1980 adviseerde de Advies- 
en Begeleidingcommissie de staatssecretaris het IV A de opdracht te geven 
voor een onderzoek naar het functioneren van de BKR. In april/juli 1980 
volgde een opdracht voor een vooronderzoek en de opdracht de voorlopige 
onderzoeksnotitie met de titel "De beeldende kunstenaar in de verzor- 
gingsstaat" voor brede verspreiding gereed te maken (8). Het vooronder- 
zoek zou rond de jaarwisseling 1980/1981 afgerond moeten zijn. 
Het vooronderzoek resulteerde In een nota die als theoretisch kader voor 
het onderzoek moest dienen (9) en, na enige onduidelijkheden over en 
weer, in definitieve onderzoeksvoorstellen (10). Vooruitlopend op de In 
november 1981 verleende en, op onderdelen, In oktober 1982 bevestigde 
onderzoeksopdracht is het IVA in maart 1981 begonnen met de uitvoering 
van onderzoeksprojecten naar het functioneren van de BKR. Op deze 
wijze werd een ongewenst geachte vertraging voorkomen. De planning van 
het IVA en van de Advies- en Begeleidingscommissie is voortdurend 
gericht geweest op het halen van de tijdslimiet die door de staatssecreta- 
ris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld was. Voordeel hierbij 
was de intensieve en vruchtbare samenwerking tussen IVA en commissie in 
alle fasen van het onderzoek. 

2. Het functioneren van de BKR 

Het onderzoek betreft een regeling aan de hand waarvan de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalde voorzieningen die gemeenten 
kunnen treffen voor beeldende kunstenaars stimuleert en (sinds 1982) voor 
95% subsidieert. De regeling zoals die tot 1 maart 1983 gold, is als bijlage 
opgenomen bij dit eindverslag van het BKR-onderzoek. 
Deze voorzieningen die gemeenten kunnen treffen heten complementaire 
(= aanvullende) arbeidsvoorzieningen. Ze bestaan uit aankopen van of 
opdrachten aan beeldende kunstenaars die over onvoldoende inkomsten 
beschikken. 
In principe werkt de BKR als volgt: 
Beeldend kunstenaars die menen dat zij te weinig inkomsten verwerven 
door het uitoefenen van hun beroep, kunnen zich wenden tot het bestuur 
van de gemeente waar zij wonen. Zij verzoeken dan om toepassing van de 
BKR, dus om een complementaire arbeidsvoorziening, om een aankoop of 
een opdracht. 
Van de ambtenaar die in een gemeente X de BKR-aanvragen behandelt 
krijgen zij informatie over (onder andere) de criteria waaraan zij moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor toepassing van de BKR. Aan die 
ambtenaar verstrekken de aanvragers alle inlichtingen die nodig zijn. 
Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers aan een aantal criteria 
voldoen. Deze zijn op de eerste plaats dat zij de beeldende kunst als 
beroep beoefenen en dat zij daarvoor over voldoende artistiek scheppend 
vermogen beschikken en over voldoende vaktechnische bekwaamheid. Zij 
moeten, zoals dat heet, tot de betrokken personenkring van de BKR 
behoren. 
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Maar, niet iedere beeldende kunstenaar komt in aanmerking voor een 
voorziening. De aanvragers moeten: 

Over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Norm hierbij is de 
Algemene Bijstandswet: de kunstenaar moet onder de norm daarvan 
(komen te) zitten wanneer men let op zijn/haar netto-inkomsten; 
Nederlands staatsburger zijn (behoudens door de minister goed te 
keuren uitzonderingen); 
Ouder zijn dan 24 jaar (behoudens door de minister goed te keuren 
uitzonderingen) en nog geen 65 jaar. 

Omtrent deze punten maakt de ambtenaar een rapport op. 
Echter, er moet ook een beoordeling plaatsvinden over het kunstenaar- 
schap en de beroepsmatige beoefening daarvan. Ook hierover vraagt de 
ambtenaar informatie,_maar de beoordeling is.prirnair de taak van een 
commissie waarin onder andere deskundigen zitten. In de commissie zit- 
ten naast deskundigen ook vertegenwoordigers van de gemeente en een 
vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen- 
heid. Deze laatste is de rijksconsulent voor de complementaire sociale 
voorzieningen in een bepaalde provincie. Diens werkterrein omvat de 
werkloosheidsvoorziening, de sociale werkvoorziening en de BKR. 
Deskundigen worden in een adviescommissie benoemd door het gemeente- 
bestuur. Enige van hen worden voorgedragen door kunstenaarsorganisa- 
ties. In principe mogen dit geen kunstenaars zijn op wie de BKR wordt 
toegepast. De commissie, c.q. deskundige leden uit de commissie beoorde- 
len, onder andere via een bezoek aan het atelier van een aanvrager: 

Het artistiek scheppende niveau, de vaktechnische bekwaamheid en 
de professionele outillage van een aanvrager; 
Diens beroepsmatige activiteiten en pogingen om inkomsten uit zijn 
beroep te verwerven, anders dan via de BKR; 
De vraag of de aanvrager in aanmerking komt voor een opdracht om 
een bepaald kunstwerk te ontwerpen of te vervaardigen, dan wel om 
een bepaalde artistiek dienst te verrichten. Indien dit het geval is, 
wat de aankooppprijs en/of het honorarium zou moeten zijn; 
De vraag of recent vervaardigde kunstwerken voor aankoop in aan- 
merking komen en zo ja, tegen welke prijzen. 

Het oordeel van de commissie op deze punten wordt in een advies aan het 
gemeentebestuur verwerkt. Op basis hiervan kan het gemeentebestuur 
besluiten een voorziening voor de aanvrager te treffen die bestaat uit een 
opdracht of een aankoop. De prijzen en honoraria die hiermee gemoeid 
zijn, worden via een bepaalde sleutel omgezet in een termijn. Dat is de 
voorzieningsperiode waarop de BKR op de aanvrager wordt toegepast. In 
principe bedraagt deze dertien weken of ten hoogste 26 weken, hoewel de 
minister kan instemmen met nog langere voorzieningsperioden. Daarna 
kunnen kunstenaars een nieuwe aanvraag indienen, wanneer zij opnieuw 
over te geringe eigen inkomsten beschikken of zullen gaan beschikken. 
Overigens is er niet in elke van de bijna 800 gemeenten in Nederland een 
eigen adviescommissie voor BKR-voorzieningen. Er zijn er op dit moment 
32, verspreid over het gehele land. Sommige (bijvoorbeeld Groningen en 
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Drenthe) zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling van een 
aantal gemeenten. In (vele) andere gevallen raadpleegt het bestuur van 
een gemeente de commissie van een andere, naburige (centrum-)gemeen- 
te. Op drie na (i.c. Enschede, Vlissingen en Vught) hebben alle BKR- 
adviescommissies een regionale functie. 

Het gemeentebestuur hoeft het advies van een BKR-commissie niet over 
te nemen. Het is autonoom om te beslissen of het de BKR wenst toe te 
passen of om een andere voorziening te treffen dan de commissie raad- 
zaam lijkt. Bijvoorbeeld, het kan een andere prijs betalen voor aan te 
kopen kunstwerken dan die waartoe de commissie adviseert; het kan 
bepaalde werkstukken weigeren ondanks het positieve aankoopadvies. 
Wanneer dit laatste het geval is, is er voor de aanvragers weinig aan te 
doen. Zij kunnen proberen, bijvoorbeeld via een kort geding, de gemeente 
te verplichten hogere prijzen te betalen of geweigerde werkstukken als- 
nog aan te kopen, maar veel kans op een gunstige beslissing van een 
rechtbank is er in dit geval niet. Er komt immers, ondanks de lage prijzen 
of geweigerde werkstukken, een voorziening tot stand, zodat de aanvrager 
althans voor enige tijd over voldoende inkomsten en over mogelijkheden 
om hun beroep uit te oefenen beschikken. 
Wanneer het gemeentebestuur echter geen voorziening treft (al dan niet 
conform het advies van de commissie), dan kan de kunstenaar de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om een herziening 
(revisie in de terminologie van de BKR) van die beslissing. Het dossier, de 
aangeboden kunstwerken en desnoods nog ander werk van de aanvrager 
worden in dat geval opnieuw onderzocht en beoordeeld, nu door ambtena- 
ren van het departement en de Centrale Commissie. De Centrale Com- 
missie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en deskundigen die de minister benoemt op 
voordracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
(waaronder de voorzitter), de VNG en vier beroepsorganiaties van beel- 
dende kunstenaars, te weten de BBK, BBK 69, de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers en de vakgroep beeldend van de Kunstenbond FNV. 
Op basis van het onderzoek van de departementsambtenaren en het oor- 
deel van de Centrale Commissie spreekt de minister zich uit over de 
afwijzing van een aanvrager. Voor die aanvrager is deze uitspraak bin- 
dend. Indien de minister de afwijzing bevestigt, dan moet de kunstenaar 
zich daarbij neerleggen. Indien de minister meent dat de aanvrager wel 
voor een aankoop of een opdracht in aanmerking komt, dan mag men 
verwachten dat het gemeentebestuur deze uitspraak zal volgen en alsnog 
een voorziening zal treffen. Juridisch is het hiertoe echter niet verplicht. 

Kunstwerken die via aankopen of opdrachten ingevolge de BKR verworven 
worden, behoren een bestemming te krijgen, nadat er een verdeling heeft 
plaatsgehad tussen gemeente en rijk. Tot in de loop van de jaren zeventig 
werd de bestemming beperkt tot het aankleden van de gebouwen van 
openbare en semi-openbare instellingen. Zulks om het functioneren van de 
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vrije markt niet te schaden. Sinds 1979 is het ook mogelijk de kunstwerken 
uit te lenen aan particulieren via zogenaamde artotheken, kunstuitleenin- 
stellingen, mits de kunstenaar zich hier niet tegen verzet. Een veertigtal 
gemeenten maakt van deze mogelijkheid gebruik. 
Beheerders van grote collecties van via de BKR verworven kunstwerken 
zijn het rijk (+ 200.000 kunstwerken) en de gemeente Amsterdam (+ 80.000 
kunstwerken)^ Het rijk voert het beheer via de Dienst Verspreide Rijkscol- 
lecties (DVR), een dienst die de verantwoordelijkheid draagt voor alle 
kunstwerken in rijksbezit die niet tot de collectie van een rijksmuseum 
behoren. De dienst is verbonden aan de directie Monumenten, Musea en 
Archieven van het ministerie van WVC. De gemeente Amsterdam beheert 
zijn collectie via de onder de Dienst Gemeentenmusea ressorterende 
dienst Beheer Kunstwerken BKR (BKB). 

3. Onderzoek nacir het functioneren van de BKR 

Het IVA heeft, om zo objectief mogelijke en beleidsrelevante gegevens te 
verzamelen over het functioneren van de BKR een viertal onderzoekspro- 
jecten opgezet. Over elk van deze projecten is door het IVA afzonderlijk 
gerapporteerd. Elk van deze vier projecten bestond uit enige grote of 
kleine deelprojecten. 
1. Het leefsituatie-onderzoek beeldende kunstenaars. 

Dit onderzoek betreft mondelinge interviews met een steekproef 
van 470 beeldende kunstenaars met vragen omtrent hun beroepssi- 
tuatie en hun visie op het beroep van beeldend kunstenaar. De 
steekproef is getrokken uit het adressenbestand van de Nederlandse 
Kunststichting (NKS) en omvat zowel gebruikers als niet-gebruikers 
van de BKR. 
Deelproject(je): schriftelijke enquête bij stichtingen in 11 gemeen- 
ten die bemiddelen ten aanzien van woonruimte en ateliervoorzie- 
ningen voor (beeldende) kunstenaars. Rapportage: "Materiële afhan- 
kelijkheid - beroepsmatigheid - autonomie: De leefsituatie Vcin Ne- 
derlandse beeldende kunstenaars", door G. Muskens en 0. Maas. 

2. Het onderzoek naar de uitvoering van de BKR. 
Ten behoeve van dit project zijn de volgende deelprojecten uitge- 
voerd: 

Onderzoek naar statistische gegevens uit (steekproeven van) 
dossiers per door een BKR-adviescommissie bestreken regio; 
Interviews met vertegenwoordigers van (31 van de 32) BKR- 
adviescommissies; 
Interviews met bij de uitvoering van de BKR betrokken rijks- 
consulenten voor de complementaire sociale voorzieningen; 
Enquête, voorgelegd aan de Nederlandse gemeentebesturen, 
met name betrekking hebbend op het beheer en het gebruik 
van in hun gemeente aanwezige BKR-collecties; 
Verzameling van statistische gegevens bij de DVR en bij de 
directie Complementaire Sociale Voorzieningen van het mi- 
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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Rapportage: "Onderzoek uitvoering Beeidende Kunstenaarsrege- 
ling", door J. Baayens, J. Andriessen en L. Kik. 

3. Het onderzoek naar de inkomsteneffecten voor beeldende kunste- 
naars uit bestedingen op de vrije markt. 
Ten behoeve van dit project zijn de volgende deelprojecten opgezet: 

Onderzoek naar de overheidsuitgaven aan beeldende kunste- 
naars 1969-1980; 
Schriftelijke enquêtes omtrent de omzet en inkomsteneffec- 
ten bij galerieën, kunsthandels en tentoonstellingsruimten 
1979-1980; 
Schriftelijke enquête omtrent de arbeidsmarkt voor beeldende 
beroepen 1979-1980; 
Telefonische enquête beeldende beroepen in het particuliere 
bedrijfsleven. 

Rapportage: "De vrije markt voor beeldende kunstenaars. Inventari- 
satie van zelfstandige inkomstenverwerving door beeldende kunste- 
naars", door G. Muskens en J. van Poppel. 

4. Beleidsanalyse Beeldende Kunstenaarsregeling. 
Dit betreft een analyse van factoren die de verschillen kunnen 
verklaren tussen de doeleinden en de effecten van de BKR. 
Het materiaal voor deze onderzoeksvraag bestond met name uit de 
gegevens die de andere drie onderzoeken hebben opgeleverd. Daar- 
naast zijn er deelprojecten in opgenomen inzake: 

De deelname aan het kunstvakonderwijs in relatie met de 
volume-ontwikkeling in de BKR; 
Pressie op het functioneren van de BKR; 
Vergelijkende analyse van begripsbepalingen en doelbomen in 
de BKR en aanverwante beleidsterreinen van de rijksoverheid: 
sociale zekerheid, arbeidsvoorzieningen, kunsten,- kunstvak- 
onderwijs en decentralisatie van het openbaar bestuur. 

Rapportage: "Beleidsdoel, beleidseffect, beleidscontext. Functio- 
neert de BKR volgens plan ?", door G. Muskens. 

Het geïntegreerde eindrapport is gebaseerd op deze projecten en de 
rapporten daarover. De beide eerste hoofdstukken zijn tamelijk nauwge- 
zette samenvattingen van de rapporten van het leefsituatieonderzoek 
beeldende kunstenaars (hoofdstuk 1) en van de beleidsanéilyse BKR (hoofd- 
stuk 2). In hofdstuk 3 en 4 worden deze onderzoeksuitkomsten theoretisch 
respectievelijk beleidsgericht geëvalueerd. Wat dit laatste betreft: we 
bespreken in het licht van de onderzoeksuitkomsten een zevental model- 
len voor de toekomstige beleidsontwikkeling en mogelijke veranderingen 
van de BKR. Deze bespreking mondt uit in een aantal voor rekening van de 
onderzoekers komende beleidssuggesties. 
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Medewerking van de professionele kunstwereld 

Ondanks grote aarzelingen in de begintijd hebben vele personen en instel- 
lingen in de professionele kunstwereld en daarbuiten van harte meege- 
werkt aan het onderzoek. Bij weinigen hebben wij vergeefs om informatie 
gevraagd. De aarzelingen werden gevoed door de onderzoeksdoelen zoals 
deze aanvankelijk door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge- 
legenheid werden gesteld. Op basis van die doelen zouden de beroepsorga- 
nisaties, de belangrijke adviesinstanties als de Centrale Commissie en de 
Raad voor de Kunst, BKR-adviescommissies, gemeenten en de VNG niet 
bereid zijn geweest hun bijdrage aan het onderzoek te leveren. De vier 
grote beroepsorganisaties, zijnde de BBK, BBK 69, De Kring van Beeid- 
houwers en de Kunstenbond FNV, hebben toendertijd gezameniijk een 
soort tegenonderzoek opgezet in samenwerking met O. Valkman van de 
Boekmanstichting (11). Na elkaar hebben de BBK 69, de Kring van Beeld- 
houwers, de Kunstenbond en de BBK hun medewerking aan dit gezamenlij- 
ke tegenonderzoek gestaakt. 
Na de verduidelijking van de onderzoeksdoelen door de staatssecretaris 
heeft alleen de BBK zich officieel tegen het onderzoek verklaard (12). 
Niettemin hebben wij ook met vertegenwoordigers van het bestuur van de 
BBK op gezette tijden informatieve gesprekken kunnen voeren. Andere 
betrokken personen en organisaties waren bereid op zakelijke gronden 
mee te werken aan het slagen van het "IVA-onderzoek". 
Een organisatie heeft zich, om redenen die niets te maken hebben met het 
functioneren van de BKR, uitgesproken tegen medewerking aan het onder- 
zoek. Het betreft de Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in 
Hedendaagse kunst. Deze heeft zijn leden opgeroepen een van de enquêtes 
te boycotten (13). 
Met vele personen hebben wij gesprekken mogen voeren of schriftelijk om 
informatie gevraagd. Het zou te ver voeren ze allen te noemen. 
Het betreft individuele leden van de Advies- en Begeleidingscommissie 
BKR-onderzoek, van de Centrale Commissie, de afdeling Beeldende Kun- 
sten en Bouwkunst van de Raad voor de Kunst, BKR-adviescommissies. 
Het betreft ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge- 
legenheid, van het ministerie van WVC, van de DVR, van vele andere 
ministeries, provinciale griffies, gemeentelijke diensten. 
Het betreft de 470 kunstenaars die een lang en zwaar interview toege- 
staan hebben. 
De medewerkers en bestuursleden van beroepsorganisatie van kunstenaars 
en van instellingen. 
Het betreft de gemeentebesturen, ambtenaren, beheeders van galerieën, 
kunsthandels en tentoonstellingsruimten, van bedrijven en van instel- 
lingen die onze enquêtes beantwoord hebben. 
Allen die het aangaat zeggen wij dank voor de verleende medewerking en 
verstrekte informatie. 
De verstrekte informatie achten wij, naar de maatstaven gemeten die 
men ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek dient te hanteren, van 
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voldoende niveau. Waar wij leemten hebben moeten vaststellen qua repre- 
sentativiteit of volledigheid, hebben we, volgens in de rapporten vermelde 
procedures, bep>erkingen ingebouwd en/of schattingen gemaakt. 

5. Medewerkers van het IVA en samenwerking met de Katholieke 
Hogeschool Tilburg 

Een onderzoek van de omvang als dat naar het functioneren van de BKR 
kan niet door één of twee personen tot een goed einde gebracht worden. 
Zelfs de auteurs van rapporten (i.c. dr. J. Andriessen, drs. 3. Baayens, L. 
Kik, drs. 3. Maas, dr. G. Muskens en 3. van Poppel) kunnen dit niet. 
Vele anderen hebben, in verschillende functies, bijgedragen aan het slagen 
van het onderzoek. Het zijn: 
1. Als leden van een begeleidingscommissie binnen het IVA, Drs. H. 

v.d. Borne (voorzitter, hoofd sectie Welzijn), Dr. 3. Andriessen 
(hoofd sectie Organisatie), Drs. G. Koopmans en Drs. G. Korst 
(adjunct-directeuren IVA) en Prof. Dr. A. Zijderveld (vakgroep alge- 
mene sociologie van de subfaculteit sociaal-culturele wetenschap- 
pen van de Katholieke Hogeschool Tilburg); 

2. Drs. D.3. Tilborghs, G. van Mill, M. Blaakman, E. vd. Wielen voor 
deelprojecten binnen het onderzoek naar de inkomsteneffecten van 
de vrije markt en de beleidsanalyse BKR; 

3. A. Reeuwijk, 3. Sluys, 3. van Ingen en L. Halman en vele tijdelijke 
medewerkers en interviewers van de afdelingen dataverzameling en 
dataverwerking van het IVA; 

4. Helène van Diemen, directiesecretaresse IVA, die het secretariaat 
van de Advies- en Begeleidingscommissie verzorgd heeft; Marian de 
3ong, Rudy de Graaf en bij tijden alle andere medewerksters van de 
typekamer van het IVA voor het typen van nota's, publicaties, 
interimverslagen, concept-eindverslagen en de vijf eindrapporten; 

5. De medewerkers van drukkerij Van Spaendonck te Tilburg en van 
drukkerij Pitman te Goes die bereid en in staat waren vaak in minder 
dan geen tijd bovengenoemd papierwerk te vermenigvuldigen. 

Als teamleider voor het BKR-onderzoek dank ik alle collega's binnen het 
IVA voor de betoonde inzet en voor de kwaliteit van de geleverde bijdra- 
gen. 

6. Mosterd na de maaltijd ? 

In een bijlage bij het regeeraccoord van oktober 1982 heeft een commissie 
van CDA- en VVD-kamerleden die zich beziggehouden heeft met het te 
voeren sociaal-economische beleid, uitgesproken dat zij positief oordeelt 
over bezuinigingsmogelijkheden op de BKR a ƒ 35 miljoen in 1984 tot ƒ 80 
miljoen in 1986 (14). Hiertoe zou de zogenaamde sociale zekerheidsva- 
riant uit de ambtelijke nota Heroverweging BKR van 1981 (15) uitgevoerd 
moeten worden. 
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Met deze uitspraak bekroop de Advies- en Begeleidingscommissie en het 
IVA het gevoel, dat het rapport over het functioneren van de BKR als 
mosterd na de maaltijd zou kunnen komen. Een politieke beslissing lijkt 
hiermee immers genomen. 
Tevoren zijn er meer momenten geweest waarop de functie van het 
onderzoek ter discussie gesteld moest worden vanwege plannen tot (ingrij- 
pende) wijzigingen van rijkswege van de BKR ten tijde van onderzoek, 
vooruitlopend op de resultaten ervan. Deze discussie heeft gespeeld in 
september-december 1980 toen de regering de effectieve uitgaven van 
gemeenten die de BKR uitvoeren, heeft willen verhogen van 5% tot 25%, 
onder gelijktijdige verhoging van de algemene uitkeringen uit het ge- 
meentefonds, ook aan gemeenten die de BKR niet uitvoeren (15). Om die 
reden hebben in die tijd leden van de Advies- en Begeleidingscommissie, 
benoemd op voordracht van de VNG, de Centrale Commisise en de Raad 
voor de Kunst, hun werkzaamheden opgeschort. Het desbetreffende voor- 
nemen is per januari 1981 teruggenomen (16). Tezelfdertijd heeft, zij het 
wat meer ter zijde, het zogenaamde experiment-De Graaf gespeeld. 
Onder andere ter vermindering van beheersproblemen ten aanzien van de 
BKR-collecties bij de DVR heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken op 
basis van een advies van de Centrale Commissie de inname van aange- 
kocht werk, bij wijze van tijdelijk experiment, willen halveren; tevens 
zouden BKR-voorzieningen, ten behoeve van dat experiment, alle uit 
opdrachten moeten gaan bestaan (17). Het experiment is slechts tijdelijk 
uitgevoerd door de gemeenten Nijmegen en Tilburg. Mede hierom heeft 
het het onderzoek uiteindelijk niet doorkruist. 
In februari 1981 heeft de minister-president opdracht gegeven tot ambte- 
lijke exercities ten aanzien van bezuinigingsmogelijkheden tot 20% op 
bepaalde rijksuitgaven. Hiertoe behoorden de rijksuitgaven voor de 
BKR (18). In mei 1981 werden de samenvattingen van deze ambtelijke 
exercities gepubliceerd (19). Aangezien deze "ambtelijke exercities" in de 
toondertijd spelende kabinetsformatie geen duidelijke politieke rol heb- 
ben gespeeld, hebben de Advies- en Begeleidingscommissie en het IVA op 
dat moment gemeend er geen doorslaggevend belang aan te hoeven hech- 
ten. Bij de kabinetsformatie in 1982 hebben de ambtelijke exercities ten 
aanzien van de heroverweging rijksuitgaven wel een duidelijke politieke 
rol gespeeld met, ten aanzien van de BKR, bovengenoemde uitkomst. 
Noch op dat moment (oktober 1982) noch enige maanden later toen de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Centrale 
Commissie een aantal wijzigingen van de BKR voorlegde ten einde 1983 
ƒ 7,6 miljoen te kunnen bezuinigen op de uitgaven voor de BKR (20) mocht 
het onderzoek en de publicatie van de resultaten alsnog gestopt worden. 
Met de afronding was, volgens plan, reeds een aanvang gemaakt; deelrap- 
porten lagen in conceptvorm bij de Advies- en Begeleidingscommissie. 
Tevens is er de idee, dat de werkelijke politieke beslissingen pas genomen 
zullen en kunnen worden na de publicatie van de verslagen van het 
onderzoek naar het functioneren van de BKR. Hieraan doet niets af dat de 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op 2 maar j.1. een 



voorschot heeft willen nemen op de onderzoeksuitkomsten en zijn visie op 
de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de BKR aan de Tweede 
Kamer heeft meegedeeld (21). 

Tilburg/Nijmegen, maart 1983 
G. Muskens 
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Hoofdstuk 1 

VRIJHEID VERZEKERD ? 
OMTRENT DE BETEKENIS VAN DE BKR VOOR BEELDENDE KUNSTE- 
NAARS (1) 

l.I. Het leefsituatie-onderzoek beeldende kunstenaars 

TJe overheid heeft, voor het eerst in 1935, maatregelen getroffen die 
bedoeld zijn voor een grotere bestaans- en beroepszekerheid van beelden- 
de kunstenaars. Deze voorzieningen zijn tot stand gekomen in een tijd 
waarin de sociaal-economische positie van kunstenaars uitermate slecht 
was. Vertegenwoordigers van kunstenaars hadden hiervoor aandacht ge- 
vraagd en initiatieven ontplooid (2). In 1935 is het Voorzieningsfonds voor 
Kunstenaars opgericht; dit fonds ontvangt van rijks- en gemeentewege 
subsidies op door leden-contribuanten betaalde premies. Vanaf 19^9 han- 
teert de minister van Sociale Zaken en, toendertijd Volksgezondheid, nu 
en Werkgelegenheid (SZW), een rijkssubsidie-regeling voor gemeenteaan- 
kopen en -opdrachten. Deze regeling heeft vele namen gehad en heeft in 
de loop van de tijd in menig opzicht veranderingen ondergaan. Kortheids- 
halve wordt de betreffende regeling sinds 1956 Beeldende Kunstenaarsre- 
geling of BKR genoemd. Voor historische overzichten zij verwezen naar 
de recente studies van Pots en Valkman (3). 
Uitkeringen uit het Voorzieningsfonds en aankopen of opdrachten ingevol- 
ge de BKR zouden niet alleen de bestaans- en beroepszekerheid van 
beeldende kunstenaars moeten vergroten. Ze zouden ook hun artistieke 
vrijheid moeten verzekeren. 
Maatregelen als deze zijn bedoeld voor personen die 

blijk geven van een voldoende of zelfs hoog artistiek niveau; 
de beeldende kunst op integere wijze beoefenen; 
de beeldende kunst als een beroep uitoefenen, of, zoals dat heet, be- 
roepsmatig bezig zijn. 

Directe verwijzingen naar het artistieke niveau en de beroepsmatige 
beoefening van de beeldende kunst treft men aan in die passages van de 
BKR die aangeven welke personen een beroep kunnen doen op de BKR en 
voor toepassing in aanmerking komen (^). Het Voorzieningsfonds beperkt 
de verstrekking van uitkeringen tot werkende leden van beroepsverenigin- 
gen van, in dit geval beeldende, kunstenaars. Dat wil zeggen, personen die 
volgens de maatstaven van verschillende beroepsorganisaties aan boven- 
staande punten voldoen. 
Het blijkt in de praktijk niet mogelijk 100% waterdichte definities te 
vinden voor de drie begrippen artistiek niveau, integriteit en beroepsma- 
tigheid. Er bestaan te veel uiteenlopende visies. Het zou te ver voeren hier 
de vele ondernomen definlëringspogingen te vermelden. In voetnoot 5 bij 
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dit hoofdstuk noemen wij een aantal vindplaatsen wat dat betreft (5). Het 
begrip beeldend kunstenaar laat zich overigens niet vangen in heldere en 
stabiele definities. Het is een vrij beroep, zowel wat betreft de toeganke- 
lijkheid als wat beteft de beroepsuitoefening, dat wil zeggen de individue- 
le invulling van wat een beeldend kunstenaar doet. 
Ook van de wetenschap c.q. van een onderzoeksinstituut mag men geen 
100% waterdichte definities verwachten, gegeven het krachtenveld in de 
wereld van de beeldende kunst en de eigen aard van het beeldend kunste- 
naarschap. Van deze zijde kan men wel begrippen als deze verhelderen 
door ze systematisch vanuit bepaalde invalshoeken opnieuw te omschrij- 
ven en door feiten te presenteren. 
Een van de deelonderzoeken naar het functioneren van de BKR heeft 
betrekking op de desbetreffende feiten. Dit deelonderzoek is gericht op de 
verzameling van zo objectief mogelijke feiten primair omtrent de be- 
roepsmatigheid van beeldende kunstenaars in Nederland; in concrete gaat 
het om hun opleiding, werkomstandigheden, productiviteit, presentatie, 
beroepsinkomsten en beroepsuitgaven, discipline, professionele en markt- 
gerichte activiteiten. Van dit deelonderzoek is verslag gedaan in een 
rapport onder de titel "Materiële afhankelijkheid - beroepsmatigheid - 
autonomie. De leefsituatie van Nederlandse beeldende kunstenaars" (6). 

Dit rapport omvat op de eerste plaats een verantwoording van de gevolgde 
methoden om de feiten met betrekking tot de beroepsmatigheid van 

"beeldende kunstenaars te verzamelen via uitgebreide gestructureerde 
ƒ interviews met een steekproef van 470 beeldende kunstenaars. Deze 

steekproef omvat zowel gebruikers van de BKR als kunstenaars die geen 
gebruik Vcin deze regeling kunnen of hoeven te maken. Bijna tweederde 
(i.c. 64% of 302 geïnterviewde kunstenaars) heeft nooit een BKR-voorzie- 
ning gekregen. Iets meer dan eenderde wel. 
Het rapport "Materiële afhankelijkheid - beroepsmatigheid - autonomie" 
presenteert de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de be- 
roepsmatigheid van de verschillende typen BKR-gebruikers en van diege- 
nen die geen beroep kunnen of hoeven te doen op de BKR. 

Onderzoek naar de beroepsmatigheid van bijvoorbeeld beeldende kunste- 
naars is een zaak voor sociologen. Dit soort onderzoek raakt de kern van 
hun deskundigheid. Hetzelfde geldt ook, zij het in mindere mate, voor wat 
hierboven aangeduid is met de term integriteit. Het begrip verwijst naar 
de waarden die beeldende kunstenaars aanhangen. Hierin zou de trouw aan 
de eigen idealen, ideeën en ontwikkelingsmogelijkheden voorop staan, 
tezamen met een op deze trouw gebaseerde zorg voor de goede naam van 
de kunstenaar. 
De waardenbeleving van personen die behoren tot een bepaalde groep kan 
onderzocht worden door sociologen en in verband gebracht worden met 
bijvoorbeeld de beroepsmatigheid van die personen. In het onderzoek naar 
de leefsituatie van beeldende kunstenaars is dit gedaan. De beroepsmatig- 
heid is naar thema's uiteengelegd en de feiten daaromtrent zijn verza- 
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meld. De waardenbeleving van beeldende kunstenaars is onderzocht. Een 
en ander is met elkaar in verband gebracht. 
Op het eerste begrip dat we genoemd hebben in verband met overheids- 
maatregelen voor beeldende kunstenaars, kunnen wij niet ingaan. Het 
betreft het artistieke niveau. Sociologen kunnen zich hierover niet op 
dezelfde objectiverende wijze uitspreken. Hooguit indirect kunnen zij iets 
zeggen, namelijk op het niveau van geslaagde professionele activiteiten 
van een kunstenaar (een aspect van diens beroepsmatigheid) of op het 
niveau van de beoordelingen door bijvoorbeeld deskundigen en/of cliënten. 
Deze beoordelingen hebben als resultaat aankopen, opdrachten, afwijzin- 
gen of erkenning. Daarin kan men aanwijzingen vinden voor de waardering 
in de samenleving en in de wereld van de beeldende kunst voor het door de 
kunstenaar in kwestie bereikte niveau. Echter, in de discussies over de 
kwaliteit van kunstwerken kan men beluisteren, dat aankopen, opdrachten 
of afwijzingen niet hoeven te wijzen op het artistieke niveau van de 
kunstenaar of de intrinsieke waarde van diens werk, zelfs wanneer de 
beslissingen zijn voorbereid via deskundige adviezen. 
In een breder verband dan het onderhavige onderzoek naar het functione- 
ren van de BKR beschrijven en interpreteren sociologen wel de ontwikke- 
lingen inzake relevante opvattingen in de samenleving over smaak, ni- 
veau, stijl en tradities, onderzoeken zij experimenterenderwijs de belang- 
rijkste determinanten van deskundige beoordelingen en hun uitkomsten of 
meten zij de vraag naar producten van beeldende kunst. 
Kunstsociologische studies als die van R. Moulin, P. Bourdieu, A. Hauser, 
A. Gehlen of W. Benjamin zijn specimina het eerste (7). Wat de tweede 
benadering van "niveau" betreft, elders zijn we ingegaan op de problemen 
van de deskundige beoordelingen in het algemeen (8). De beoordeling van 
de artistieke prestaties van individuele kunstenaars is ook voor deskundi- 
gen niet eenvoudig. De resultaten zijn niet altijd eensluidend. 
De vraag naar kunstwerken in Nederland is ten behoeve van het onderzoek 
naar de BKR geïnventariseerd. Als men het inkomsteneffect per kunste- 
naar uit diens verkopen, opdrachten en diensten op de vrije markt zou 
beschouwen als een aanwijzing voor diens artistieke niveau, dan hebben 
slechts zeer weinigen een enigszins aanvaardbaar niveau. Gemiddeld ge- 
nomen komt dit inkomsteneffect immers slechts uit op ƒ 10,- per uur 
bruto (9). 
Het probleem is dat elk van deze sociologische benaderingen het artistie- 
ke niveau van een individuele kunstenaar niet nauwkeurig kan meten. Dit 
geldt zowel voor de meting van geslaagde professionele activiteiten of 
van inkomsteneffecten als voor onderzoek naar de beoordeling door des- 
kundigen. Ze verhelderen wellicht de verwarring hieromtrent in de kunst- 
kritiek en in de samenleving. Een nieuwe, meer objectieve maatstaf 
leveren ze echter niet op. 
Dit betekent dat men in de rapporten van een sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek naar het functioneren van de BKR geen volledig antwoord mag 
verwachten op vragen over de betekenis van deze voorziening. Voorzover 
het gaat om de betekenis van BKR-voorzieningen voor individuele beel- 
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dende kunstenaars zijn de onderzoeksconclusies vrijwel geheel beperkt tot 
de niveau's van het beroepsmatige en het integere kunstenaarschap. Uit- 
spraken over de verhouding tussen gebruik van de BKR en artistiek niveau 
mag men van ons niet verwachten. Wij zouden ze, zeker waar het gaat om 
individuele kunstenaars, niet waarmaken. 

Het bovenstaande heeft bepaalde consequenties voor onze definitie van de 
onderzoeksgroep van beeldende kunstenaars in Nederland. 
Wij rekenen tot de populatie van beeldende kunstenaars op het moment 
van de steekproeftrekking (najaar 1981) ongeveer 10.000 bij de Nederland- 
se kunststichting (NKS) ingeschreven personen (10). Of dit er, naar artis- 
tieke criteria gemeten, "te veel" zijn, weten wij niet en kunnen wij niet 
weten. Wat wij wel weten, is dat er categorieën beeldende kunstenaars 
aangewezen kunnen worden die in de jaren 1980 en 1981 niet of nauwelijks 
"beroepsmatig bezig zijn geweest". Er zijn interviews gehouden met per- 
sonen die bijvoorbeeld nauwelijks professionele of marktgerichte activi- 
teiten plegen of die zeer weinig tijd besteed hebben aan de vrije productie 
van kunstwerken. Nauwelijks de moeite waard zijn de professionele acti- 
viteiten van 1^% van de kunstenaars (11); voor de marktgerichte activi- 
teiten gaat het om 9% (12); 15% besteedt minder dan 10 uur per week aan 
vrij artistiek werk (13). 
Bij de opzet van het leefsituatieonderzoek beeldende kunstenaars was ons 
overigens bekend, dat de steekproef personen zou omvatten die niet of 
nauwelijks beroepsmatig actief zijn. Wij hebben echter toendertijd geko- 
zen voor een brede benadering. Deze brede benadering houdt in: de 
gebruikmaking van de namen en adressen van de personen, die ingeschre- 
ven staan bij de NKS. Uitgezonderd zijn alleen die categorieën personen 
die niet tot de populatie kunnen behoren. Dit zijn overleden personen, 
onbereikbare personen en personen die uitdrukkelijk te kennen geven dat 
ze geen beeldend kunstenaar (meer) zijn. Het NKS-bestand omvatte, na 
aftrek van deze categorieën, op het moment van de steekproeftrekking 
ongeveer 10.000 personen. Deze brede populatie is via een representatie- 
ve steekproef onderzocht. 
Wij hebben voor een brede populatie gekozen, omdat er veel onduidelijk- 
heid is met betrekking tot de feiten die verwijzen naar een beroepsmatig 
en integer kunstenaarschap. Er is, zo gezegd, een breed grijs gebied van 
slechts ten dele beroepsmatige beeldende kunstenaars. En integriteit is 
een rekkelijk begrip. Tevens loopt het belang dat men aan feiten (voorzo- 
ver bekend) hecht, ver uiteen: wat de één beroepsmatig noemt, telt voor 
een ander niet. Wij menen op de meest adequate wijze de betekenis van de 
BKR voor individuele beeldende kunstenaars aan te kunnen geven, indien 
wij ook zoveel mogelijk tinten grijs beschrijven. 

1.2. BKR-gebruikers 

Een op de drie beeldende kunstenaars is ten minste eenmacd tot de BKR 
toegelaten. De totale groep van BKR-gebruikers in de steekproef omvat 
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168 geïnterviewde kunstenaars. De helft hiervan maakte in 1980 en 1981 
op intensieve wijze gebruik van de BKR: gedurende (vrijwel) alle maanden 
van 1980 en 1981 (tot oktober) liep er voor hen een voorziening, terwijl de 
bruto inkomsten uit de BKR de helft of meer van de totale bruto inkom- 
sten uitmaakten. Deze groep van intensieve BKR-gebruikers omvat 18% 
van de totale populatie beeldende kunstenaars. 
Een even groot deel van de Nederlandse beeldende kunstenaars is op 
minder intensieve wijze op de BKR aangewezen (geweest). Wij onder- 
scheiden deze kunstenaars in twee typen niet-intensieve BKR-gebruikers. 
Het zijn: 
1. Ex-gebruikers van de BKR, dat wil zeggen kunstenaars die vóór 1980 

van de BKR gebruik hebben gemaakt en na 1 januari 1980 niet meer. 
Hier gaat het om 8% (= 39 personen) van alle beeldende kunstenaars 
in de steekproef; 

2. Incidentele BKR-gebruikers, dat wil zeggen kunstenaars die niet 
altijd gebruik hebben gemaakt van de BKR in 1980 en 1981 en/of 
relatief hoge inkomsten hebben uit andere bronnen (inkomsten uit 
BKR 5 totale inkomsten). 
Hier gaat het om 10% van de populatie of 45 geïnterviewde kunste- 
naars. 

BKR-gebruik staat (primair) open voor beoefenaren van bepaalde discipli- 
nes in de beeldende kunst. Voorwaarde is wel dat ze in een bepaalde 
levenfase verkeren. Deze levensfase is zowel een kwestie van leeftijd als 
van kostwinnerschap. 
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De regels in dezen behelzen het volgende patroon: 

Leef tijd 

Levensfase > BKR-gebruik 

Kostwinnerschap 
t 

Discipline 

Wat de feiten betreft, daarin vinden we dit schema in de volgende vorm 
terug: 

Leeftijd 

Kostwinnerschap 

CD 
Geslacht 

Levensfase ^ (2) BKR-gebruik 

Discipline 

In dit schema passen op drie plaatsen wederkerige pijlen, aangegeven met 
getallen. Deze geven aan, dat er in de werkelijkheid sprake is of kan zijn 
van een wederkerig verband, eerder dan van een oorzakelijk verband. Zo 
kan de regel dat het gebruik van de BKR primair openstaat voor beoefena- 
ren van klassieke disciplines, ertoe leiden dat relatief veel beeldende 
kunstenaars zich toeleggen op deze discipline. Ook kan het zijn dat 
relatief velen die levenstaat pogen te voeren (voorzover dat in hun vermo- 
gen ligt), die de weg naar de BKR opent. 

Op deze drie wederkerige lijnen gaan we hier nader in. 

1. Discipline 

De BKR is primair bedoeld voor beoefeneiren van bepaalde disciplines in de 
beeldende kunsten. 
In de toelichting op artikel 1, onder f. en g. heet het: 

'De Beeldende Kunstenaars Regeling is uitgevaardigd ten behoeve 
van beoefenaars van beeldende kunsten, als schilders, tekenaars, 
etsers, grafici en beeldhouwers. In het kader van de evoluerende 
begrippen kunst en beeldende kunst heeft in latere jaren de regeling 
ook wel toepassing gevonden op beoefenaars van andere kunstvor- 
men, zoals het maken van objecten of kunst, waarin licht-en bewe- 
gingselementen een rol spelen. Het aantal van deze gevallen van 
toepassing van deze regeling is overigens zeer beperkt gebleven. 
Hoewel een regeling als de onderhavige ruimte moet bieden voor 
nieuwe ontwikkelingen, die zich op het gebied van beeldende kunst 
voordoen, acht ik haar niet aangewezen voor de initiatie ervan. 
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In dit licht bezien moet de regeling geacht worden niet van toepas- 
sing te zijn ten aanzien van geheel andere dan de hiervoor bedoelde 
kunstvormen. Met name denk ik hierbij aan fotografen en filmers, 
die zich op een duidelijk afgegrensd vakgebied bewegen. Van foto- 
grafische en filmtechnieken kan een zodanig gebruik worden ge- 
maakt dat het tot stand gekomen werkstuk zonder meer tot het 
gebied van de fotografie gerekend kan worden'. 

Met deze regel correspondeert dat beoefenaren van klassieke disciplines 
in de beeldende kunst van alle kunstenaars relatief gezien het meest 
gebruik maken van de BKR (14). Het gaat hier om 40% van deze categorie. 
Wanneer we kijken naar degenen die op intensieve wijze gebruik maken 
van de BKR, gaat het in 90% van de gevallen om beoefenaren van klassieke 
disciplines. 
De beoefenaren van moderne richtingen in de beeldende kunst maken, 
naar verhouding, ongeveer in gelijke mate gebruik van de BKR. Het 
percentage ligt hier op 45%. Het gebruik of de toelating is echter eerder 
incidenteel dan intensief. Van de beoefenaren van kunstnijvere of toege- 
paste disciplines maakt niet meer dan 10% gebruik van de BKR. 

2. Levensfase 

De BKR staat open voor beeldende kunstenaars die kostwinner zijn, hetzij 
als alleenstaande, hetzij als gezinshoofd. Zij moeten ten minste 25 jaar 
zijn en niet ouder dan 64 jaar. Van de inkomsten uit aankopen en opdrach- 
ten moet men een bepaalde periode in beroepskosten en kosten van 
levensonderhoud voorzien. De duur van deze periode is afhankelijk van de 
leeftijd (3 categorieën) en de vraag of men gehuwd (samenwonend) dan wel 
alleenstaand is. Bij gelijkblijvende prijzen is voor alleenstaanden beneden 
de leeftijd van 35 jaar de periode het langst, voor personen van 45 jaar of 
ouder het kortst (15). 
In de steekproef van het leefsituatie-onderzoek bevinden zich 141 kost- 
winners van onder de 35 jaar en 184 kostwinners in de leeftijdsklasse 
tussen de 35 en 64 jaar. 
In beide levensfase-categorieën ligt het BKR-gebruik rond de 45%. In de 
jongste gaat het om 47%, in de andere om 43%. Het accent ligt bij jonge 
kostwinners naar verhouding op incidenteel gebruik van de BKR. Kostwin- 
ners boven de 35 jaar maken, relatief gezien, het meest op intensieve 
wijze gebruik van de BKR of behoren tot de ex-gebruikers van de BKR. 

3. Geslacht 

Van de kostwinners onder de beeldende kunstenaars is 81% mannelijk en 
19% vrouwelijk. Vein de mannelijke kunstenaars is 90% kostwinner, van de 
vrouwelijke 47% (16). Dit geslachtsverschil op het punt van een van de 
toelatingsvoorwaarden tot de BKR werkt door in het BKR-gebruik van 
mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. Zulks ondanks de mogelijkheden 
tot rolwisseling die in de regeling voorzien zijn. Mannelijke kunstenaars 
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behoren voor 40% tot een der categorieën BKR-gebruikers, vrouwelijke 
voor 25%; 20% van de mannelijke kunstenaars is een intensieve BKR- 
gebruiker, tegenover 13% van de vrouwelijke. 

De onderlinge verstrengeling van levensfase, geslacht en kostwinnerschap 
in de leefsituatie van beeldende kunstneaars is toegevoegd aan het forme- 
le schema met betrekking tot de factoren die het BKR-gebruik moeten 
bepalen. De betekenis van BKR-gebruik voor individuele beeldende kun- 
stenaars strekt zich uit tot kostwinners en daarmee in overwegende mate 
tot mannelijke kunstenaars. Vrouwelijke kunstenaars moeten in vele ge- 
vallen hun beroepssituatie op een andere wijze, namelijk als niet-gebrui- 
ker van de BKR, vormgeven. 

De combinatie van de onder 1, 2 en 3 samengevatte feiten leidt tot de 
volgende nadere typering van gebruikers en niet-gebruikers van de BKR: 
1. niet-gebruikers van de BKR: beoefenaren van toegepaste en kunst- 

nijvere disciplines, geen kostwinners, 
vrouwelijke kunstenaars, oudere kun- 
stenacirs; 

2. ex-gebruikers van de BKR: oudere kunstenaars die de klassieke 
disciplines van de beeldende kunst be- 
oefenen; 

3. incidentele gebruikers van de BKR: jonge mannelijke kostwinners 
die moderne of klassieke disciplines 
beoefenen; 

4. intensieve gebruikers: mannelijke kostwinners van middelba- 
re leeftijd die klassieke disciplines be- 
oefenen. 

De beroepsmatigheid van deze typen gebruikers en niet-gebruikers van de 
BKR loopt uiteen. BKR-gebruik hangt op positieve wijze samen met 
beroepsmatig kunstenaarschap. In de volgende paragraaf vatten we de 
feiten wat dat betreft samen. Hierbij past echter een opmerking. 
Er zijn drie typen gebruikers (ex-, incidenteel, intensief) en een categorie 
kunstenaars die bestaat uit alle niet-gebruikers. Elk van de drie gebrui- 
kerstypen is nogal homogeen in vergelijking met de gezamenlijke niet- 
gebruikers. Onder de niet-gebruikers vindt men bijvoorbeeld zowel de 
vrouwelijke kunstenaar/niet-kostwinner met haar geblokkeerde beroeps- 
matigheid (gezin, geringe verkoopmogelijkheden, gebrekkige outillage en 
afhankelijkheid van een partner) als de toegepaste kunstenaar (en in 
mindere mate de kunstnijvere kunstenaar) die in loondienst werkt (onder- 
wijs, bedrijfsleven met de bijbehorende werk- en inkomstenstructuur). 

1.3. Beroepsmatigheid en BKR-gebruik (17) 

Feiten omtrent opleiding, werkomstandigheden, productiviteit, presenta- 
tie, beroepsinkomsten en beroepsuitgaven, discipline, professionele en 
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marktgerichte activiteiten verwijzen alle, afzonderlijk en in velerlei 
combinaties, naar de beroepsmatigheid van iedere beeldende kunstenaar. 
Door de hieromtrent verzamelde feiten op een rij te zetten, kunnen wij de 
relaties tussen beroepsmatigheid en BKR-gebruik typeren. Hieraan is 
deze paragraaf gewijd. 

1. De niet-gebruikers van de BKR (dat wil zeggen 64% van de onder- 
zoeksgroep) 

De gegevens betreffende die niet-gebruiker van de BKR die deze kenmer- 
ken als een vrouwelijke beeldende kunstenaar/niet-kostwinner (18% van 
de onderzoeksgroep) zijn: 
1. De (onvermijdelijkheid van) beroepsonderbrekingen en de zwakke 

experimenteerzin; 
2. Het geringe aantal (artistieke) productieve uren per week; 
3. De gebrekkige ateliervoorzieningen (gedeelte van de woning, ook in 

gebruik voor andere doeleinden), overigens, gelijk bij jongere niet- 
kostwinners, met relatief hoge vaste lasten; 

4. De geringe inkomsten uit de vrije verkoop van werk (hierbij is de 
verkoop via galeries/kunsthandel relatief hoog, die aan de kunstuit- 
leen relatief laag), de daarmee samenhangende lage beroepsuitga- 
ven tegenover de afhankelijkheid van het hoge netto inkomen van de 
partner/kostwinner; 

5. Het lage professionele en marktgerichte activiteitenniveau. 
Onder de niet-gebruikers herkennen we beoefenaren van toegepaste disci- 
plines die in loondienst werkt (i.c. 8% van de onderzoeksgroep) vanwege: 
1. Het lage professionele en marktgerichte activiteitenniveau; 
2. Het grote aantal uren per week besteed aan artistiek werk in loon- 

dienst en de relatief hoge inkomsten hieruit; 
3. De gebrekkige ateliervoorzieningen; 
4. Het hoge netto inkomen van de economische eenheid waarin de 

kunstenaar leeft. 

Al deze punten gelden ook voor kunstenaars, die een kunstnijvere discipli- 
ne beoefenen, maar in vergelijking met de gemiddelde niet-kostwinner en 
de gemiddelde kunstenaar die een toegepaste discipline beoefent, in een 
minder stringente mate. Met name het professionele en marktgerichte 
activiteitenniveau ligt op een duidelijk hoger niveau. 
Dat de niet-gebruiker van de BKR op alle punten (behalve op het punt van 
de uitleen aan particulieren via de artotheek) een negatievere houding 
heeft ten opzichte van de BKR dan gebruikers, behoeft geen verwondering 
te wekken. 
Overzien we de over het geheel genomen in twee richtingen wijzende (zij 
het op sommige punten wel overlappende) kenmerken van de niet-gebrui- 
ker van de BKR, dan ligt de volgende conclusie voor de hand: 
Op alle punten behalve de opleiding is de beroepsmatigheid van de niet- 
gebruiker van de BKR, gemiddeld genomen, zwak. De niet-gebruiker zal 
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dein ook problemen ondervinden om als beeldend kunstenaar erkend te 
worden of blijven. 
Uitsluiting uit de BKR op formele gronden (niet-kostwinner, 65+, kunstnij- 
vere of toegepaste discipline-beoefening) en/of feitelijke gronden (vrou- 
welijke kunstenaars omdat veel vrouwelijke kunstenaars geen kostwinner 
zijn) bevestigt de beeldvorming dat genoemde categorieën beeldende 
kunstenaars maar ten dele als zodemig erkend mogen worden. De vraag 
moet gesteld worden wat hier oorzaak is en wat gevolg. 
Gevolg betekent: 
De beroepsmatige kunstenaars komen in de BKR. Dat dit overwegend 
mannelijke en/of alleenstaande kunstenaars zijn, doet niet ter zake. 
Oorzacik: 
Men kan alleen beroepsmatig kunstenaar in Nederland zijn wanneer men 
aan alle formele toelatingseisen tot de BKR voldoet, ook die inzake 
leeftijd, discipline en kostwinnerschap. Dit zou betekenen dat de BKR de 
dienst uitmaakt met betrekking tot de beroepsmatigheid van Nederleindse 
beeldende kunstenaars. 

Aan beide interpretaties van de wisselwerking tussen BKR-gebruik en 
beroepsmatigheid is een zekere absurditeit te onderkennen. 

2. Gebruikers van de BKR (36% van de onderzoeksgroep) 

Tegenover de niet-gebruikers van de BKR staan de drie typen gebruikers 
gezamenlijk. 
Bij alle verschillen tussen de typen gebruikers (ex, incidenteel, intensief) 
zijn er overeenkomsten in vergelijking met de niet-gebruikers. Deze 
willen we hier naar voren brengen. 
De gebruikers gezamenlijk onderscheiden zich, ondanks onderlinge ver- 
schillen, van de niet-gebruikers op de volgende punten: 

zij beoefenen klassieke disciplines (in veel mindere mate ook mo- 
derne); 
zij leggen meer professionele en marktgerichte activiteiten aan de 
dag; 
zij maken ten minste een normaal aantal productieve uren voor 
artistiek werk per week dat niet in loondienst wordt verricht; 
zij hebben geen slechte ateliervoorzieningen, hoge beroepsuitgaven 
en geen hoog netto inkomen; 
zij staan, afgezien van een zekere verdeeldheid op het punt van de 
uitleen van via de BKR verworven kunstwerken aan particulieren via 
zogenaamde artotheken, positief tegenover de BKR. 

Met deze onderlinge overeenkomsten voor ogen, kunnen we nu de drie 
typen gebruikers afzonderlijk bezien. 
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3. Ex-gebruikers van de BKR (8% van de onderzoeksgroep) 

Wat aan de ex-gebruiker van de BKR, de oudere beoefenaar van klassieke 
disciplines opvalt zijn een paar inkomenszaken en een relatief gereser- 
veerde houding ten opzichte van de BKR. 
De uitgaven voor het materiaal om kunstwerken te maken zijn relatief 
hoog. 
Het netto inkomen voor de ex-gebruiker is laag (en dus ook uitgaven voor 
belasting, premies en dergelijke), terwijl de artistieke niet-BKR-inkom- 
sten óf hoog (met name uit honoraria) óf laag zijn. Een deel is met andere 
woorden succesvol als vrij kunstenaar, een ander deel maéikt weliswaar 
geen gebruik meer van de BKR, maar om andere redenen dan zelfstandige 
inkomstenverwerving uit het beroep van beeldend kunstenaar. 
De gereserveerde houding ten opzichte van de regeling betreft op de 
eerste plaats de artotheek. Alleen onder ex-gebruikers van de regeling is 
er een aanzienlijke minderheid (i.c. 32% tegenover 19% onder alle kunste- 
naars gezamenlijk) die tegen uitleen aan particulieren is van kunstwerken 
verworven via de BKR. Op de tweede plaats zijn er onder deze kunstenaars 
relatief wat meer die twijfelen of de BKR haar doelstelling inzake be- 
roepsmatige ontwikkeling en zelfstandige inkomstenverwerving kan 
waarmaken dan onder de actuele gebruikers van de BKR. 

4. Actuele gebruikers van de BKR (28% van de onderzoeksgroep) 

Actuele gebruikers, dat wil zeggen Incidentele en intensieve gebruikers 
van de BKR tezamen, zijn de kunstenaars die in 1980-1981 inkomsten uit 
de BKR hebben gehad; de meesten van hen doen relatief hoge beroeps- 
uitgaven; ze staan p>ositiever nog ten opzichte van de regeling dan ex- 
gebruikers. Dit geldt ook voor de artotheek die kunstweken verworven via 
de BKR aan particulieren uitleent. Niettemin zijn het eveneens deze 
kunstenaars, die relatief veel omzetten in de verkoop/verhuur aan parti- 
culiere kunstuitleeninstellingen (18). 
Een baan buiten het onderwijs speelt voor de actuele gebruikers van de 
BKR hoegenaamd geen rol. 

5. Incidentele gebruikers van de BKR (10% Vcin de onderzoeksgroep) 

Incidentele gebruikers van de BKR zijn relatief jonge kostwinners. Ze 
beoefenen, naast de klassieke, ook moderne disciplines. Naast hun inko- 
men uit de BKR hebben ze inkomsten uit alle mogelijke bronnen (vrije 
verkoop via galeries/kunsthandels, andere artistieke bronnen als het WK, 
niet-artistieke bronnen) met een laag netto inkomen als resultaat. 
Over de BKR laten ze zich iets minder positief uit dan intensieve gebrui- 
kers. Er is iets meer twijfel over de realisatie van de doeleinden, alsook 
enige reserve tegenover de artotheek. 
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6. Intensieve gebruikers van de BKR (18% van de onderzoeksgroep) 

Intensieve gebruikers van de BKR zijn kostwinners van middelbare leeftijd 
van wie verreweg de meesten klassieke disciplines beoefenen. Deze kun- 
stenaars maken veel productieve uren voor vrij artisitiek werk. Ze werken 
niet in opdrachten buiten de BKR. Zulks in tegenstelling tot alle andere 
typen beeldende kunstenaars. Hun voor kunstenaars gemiddeld hoge in- 
komsten en uitgaven (met name voor materialen en gereedschappen) 
ontlenen ze vrijwel geheel aan de BKR. 
De houding ten opzichte van de regeling is uitgesproken positief. 

• 

IA. Materiële cifhcinkelijkheid 

De meeste beeldende kunstenaars kunnen niet van hun beroep bestaan. 
Gemiddeld genomen bedraagt de omzet van een kunstenaar op de vrije 
markt in 1980 ƒ 11.600,-; dit soort inkomsten geniet tweederde van de 
kunstenaarspopulatie. Eenderde beschikt tot een gemiddeld bedrag van 
ƒ 19.800,- over andere artistieke inkomsten; docentschappen, een baan als 
ontwerper, advisering, VVK-uitkeringen etc. (19). 
Dat alle kunstenaars in Nederland gezamenlijk in 1980 netto gemiddeld 
ƒ 2^.100,- te besteden hadden, komt door andere inkomstenbronnen, te 
weten: 
1. De BKR - ƒ 28.000,- bruto (gemiddeld); 
2. De inkomsten van een partner - ƒ 31.100,- bruto (gemiddeld); 
3. Niet-artistieke inkomsten van beeldende kunstenaars - ƒ 2^.800,- 

bruto buiten de artistieke sfeer. 
BKR-inkomsten verwerft 29% van de onderzoeksgroep; 62% van de ge- 
huwde of samenlevende kunstenaars heeft een partner met (genoemde) 
inkomsten; ^2% van de kunstenaars is aangewezen op inkomsten uit 
andere dan artistieke bronnen. 
Voor (intensieve) BKR-gebruikers geldt, dat zij weinig inkomsten hebben 
uit de onder b en c genoemde bronnen. Uit het uitgebreide materiaal dat in 
het rapport "Materiële afhankelijkheid-beroepsmatigheid-autonomie" is 
verwerkt en hier is samengevat, moeten wij het volgende concluderen: 
1) Slechts zeer weinig kunstenaars zijn materiëel gezien in staat als 

vrij kunstenaar te werken. 
Stelt men de norm hiertoe op ƒ ^4.500,- (1980 - in dat jaar de 
gemiddelde bruto-inkomsten van alle kunstenaars en, bij geval, hun 
partners gezamenlijk, ontleend aan vrije verkopen, vrije opdrach- 
ten, BKR, (artistieke) nevenwerkzaamheden en uitkeringen) dan 
verwerft slechts van de kunstenaars dit bedrag uit vrije artistie- 
ke arbeid. Voor vrijwel geen beoefenaren van een klassieke disci- 
pline is zo'n omzet weggelegd. 
Per discipline zijn de desbetreffende percentages: 
1. beoefenaren van klassieke disciplines 1% 
2. beoefenaren van kunstnijvere disciplines 4% 
3. beoefenaren van moderne disciplines 8% 
4. beoefenaren van toegepaste disciplines 19% 
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2) Bijna alle kunstenaars die vrij en op integere wijze willen werken, komen 
in een daaraan contradictoire situatie te verkeren. Bij hun vrijheid hoort 
namelijk bijna ciltijd een bepaalde vorm van materiële afhankelijkheid. 
Deze vormen van aihankelijkheid zijn: 
1. Een collectieve voorziening te weten aankopen en opdrachten in 

het kader van de BKR. Iets meer dan een kwart van de ondervraag- 
de kunstenaars (28%) maakte in 1980-1981 gebruik van deze rege- 
ling. 
Bij 37% van degenen die in 1980-1981 gebruik maakten van de BKR 
droeg dit ertoe bij dat ze een totaal aan inkomsten verwierven in 
1980 van ƒ 40.000,- of meer. Met andere woorden mede door de 
BKR komt een groep van 40 kunstenaars in onze steekproef aan een 
omzet, die, gelet op de onder a. genoemde norm voldoende is of 
lijkt om er zelfstandig van te kunnen bestaan. Deze 40 kunstenaars 
vormen 9% van de onderzoekspopulatie. We mogen aannemen dat 
dit vrijwel allen beoefenaren zijn van klassieke of moderne disci- 
plines. 

2. De (bovenmodale) inkomsten van een partner. 
De helft van alle beeldende kunstenaars heeft een inkomen-genie- 
tende partner. Vooral bij vrouwelijke en natuurlijk de niet-kostwin- 
nende kunstenaars speelt dit inkomen een rol van betekenis. Drie- 
kwart van de vrouwen met een inkomen-genietende partner ont- 
leent meer dan ƒ 25.000,- aan deze bron, terwijl het ook voor nogal 
wat kunstenaars, die niet op intensieve wijze gebruik maken van de 
BKR, een belangrijke bron van inkomsten is. Uit de gegevens valt 
af te leiden dat: 
38% van de niet-gebruikers 
47% van de ex-gebruikers 
32% van de incidentele gebruikers 
meer dan ƒ 25.000,- aan deze bron ontleent. 

3. Al dan niet artistieke neveninkomsten uit banen en/of uitkeringen. 
In 38% van de economische eenheden waarin kunstenaars leven 
komen artistieke inkomsten binnen uit andere bronnen dan de BKR 
of vrije verkopen en opdrachten. Bijna evenveel (i.c. 35%) van de 
kunstenaar zelf heeft dit soort inkomsten. 
Vooral mannelijke kostwinners (van middelbare leeftijd) zijn op 
deze inkomstenbron aangewezen, wanneer ze geen gebruik (meer) 
maken van de BKR. 
Op niet-artistieke inkomsten bleek 42% van de ondervraagde kun- 
stenaar aangewezen. Ook hier zijn het, afgezien van AOW- en/of 
pensioen-ontvangende 65+-ers, de mannelijke kostwinners (van 
middelbare leeftijd), die geen gebruik maken van de BKR, die 

belangrijke inkomensbestanddelen (i.c. meer dan ƒ 30.000,-) 
aan niet-artistieke activiteiten ontlenen. 

met een inkomen-genie- 
tende partner 

Aan dit materieel afhankelijke bestaan van de vrije beeldende kunstenaars 
kan nog toegevoegd worden, dat de helft van de jonge kostwinners genoe- 
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gen moet nemen met eigen bruto inkomsten van minder dan ƒ 25.000,- en 
tezamen met een partner niet boven de ƒ 30.000,- komt; driekwart van 
hen houdt netto zelfs nog geen ƒ 20.000,- over en bijna 90% zit tezamen 
met een partner netto nog onder de ƒ 25.000,-. 
BKR, partner en neveninkomsten leveren, tezamen met vrije verkopen en 
opdrachten voor deze kunstenaars slechts een karig bestaan op. 

1.5. Beroepsmatigheid, integriteit en autonomie 

'De eenvoudigste onder de kunstenaars heeft, gelijk de beroemdste, 
een roeping en niet een beroep; hij denkt over wat hij doet in termen 
van schepping: hij draagt hardnekkig de angst voor en de hoop op het 
genie met zich mee ( ). 
De spontane discussie van de kunstenaar gaat over zijn werk als 
esthetisch feit: het is een discussie over de kunst en over zijn kunst. 
De creatieve activiteit wordt beleefd cils een vrije activi- 
teit,...' (20). 

'De artistieke vrijheid wordt afgestraft met een uiterst gebrekkige 
en aan schommelingen onderhevige subsidie-structuur, die de socia- 
le ongelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen in de kunstsec- 
tor steeds verder in de hand werkt' (21). 

Het eerste hier vermelde citaat is ontleend aan de studie van Raymonde 
Moulin uit het begin van de zestiger jaren over schilders, schilderijen en 
hun markt in Frankrijk. Het tweede aan een tamelijk recent rapport van de 
Federatie van Kunstenaarsverenigingen over de sociaal-economische pro- 
blemen van in vrijheid werkende kunstenaars. Elk omvat een pool in het 
dilemma dat uit het leefsituatie-onderzoek beeldende kunstenaars naar 
voren komt. De ene pool bestaat uit de vrijheid en de autonomie die 
centraal staat in de waardenoriëntatie van beeldende kunstenaars, teza- 
men met alles wat daarmee kan samenhangen; vrije markt, vrije beroeps- 
toetreding, vrije vestiging, vrije werktijden etc. Zo gezien is datgene wat 
een kunstenaar doet niet een beroep, zoals door Moulin wordt opgemerkt. 
Verreweg de meeste beeldende kunstenaars in Nederland stellen hun 
autonomie, hun vrijheid om hun werk in te richten en uit te voeren zoals ze 
dat zelf willen, voorop. Daarbij past voor hen een eerste voorkeur voor 
inkomstenverwerving via de vrije markt en voor werken in het atelier, dat 
wil zeggen in een besloten werkruimte. 
Deze oriëntatie staat voorop, zoals in hoofdstuk é tot 8 van het verslag 
"Materiële afhankelijkheid - beroepsmatigheid - autonomie" gerappor- 
teerd is (22). Daarna, en in veel mindere mate, gaat de voorkeur uit naar 
andere inkomstenbronnen als kunst- en cultuuruitgaven van de overheid, 
de BKR, onderwijs- en vormingsactiviteiten. Hetzelfde geldt voor andere 
werkvelden. Veel geringer dan voor het atelier spreken kunstenaars hun 
voorkeur uit voor het werken als omgevingskunstenaar, het experiment 
met performances, het werken in onderwijs- of vormingsinstellingen of 
voor het engagement van de actiekunst. 
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Tegenover de pool van de autononriie en de vrijheid staat de feitelijke 
constatering dat slechts zeer weinig kunstenars, zeker buiten de toege- 
paste sfeer, met hun vrije productie omgezet op de vrije markt voor 
aankopen en opdrachten, een omzet halen die voldoende is of lijkt om er 
zelfstandig van te kunnen bestaan. Bijna iedere kunstenaar die vrij, auto- 
noom en op integere wijze wil werken, komt in een daaraan contradictoire 
situatie te verkeren. Zoals we al in de vorige paragraaf aangegeven 
hebben: bij de vrijheid, de autonomie en de integriteit hoort bijna altijd 
een bepeialde vorm van materiële afhankelijkheid. 
Moulin kan op grond van haar interviews met kunstenaars wel stellen dat 
het kunstenaarschap geen beroep is, omdat zoiets niet past bij datgene 
wat een kunstenaar doet: in vrijheid scheppen. Echter, hier wellicht meer 
dan in Frankrijk, is beroepsmatigheid van een beeldende kunstenaar be- 
langrijk en kennelijk een noodzakelijke voorwaarde voor een verzekerde 
vrijheid van de kunstenaar. 
Beroepsmatigheid is als begrip een plaats gaan innemen tussen de beide 
polen van het kunstenaarsdilemma: vrijheid/autonomie te realiseren 
onder materiaal afhankelijke omstandigheden. In de Nederlandse wereld 
van de beeldende kunst representeert de idee van beroepsmatigheid de 
brug tussen beide polen. Mede hierom hebben wij in het verslag van het 
leefsituatie-onderzoek veel belang gehecht aan de typering van beeldende 
kunstenaars naar hun beroepsmatigheid. Wij hebben in het eerste deel van 
dat rapport beschreven welke typen er zijn als gelet wordt op zaken als 
opleiding, tijdsbesteding, outillage, presentatie, organisatie, inkomsten- 
en uitgavenstructuur. 
Aan die beschrijvingen zij hier toegevoegd of en zo ja hoe in de verschil- 
lende typen van beroepsmatigheid vrijheid en autonomie verzoend worden 
met materiële afhankelijkheid. 
Bijzondere aandacht wordt daarbij geschonken aan: 
1. De niet-kostwinners onder de kunstenaars. Deze groep kunstenaars 

kan om formele redenen geen gebruik maken van de BKR; 
2. Ex-gebruikers van de BKR; 
3. Actuele gebruikers van de BKR. Hieronder vallen zowel diegenen 

die in 1980-1981 op intensieve als die op incidentele wijze gebruik 
hebben gemaakt van de regeling; 
De beoefenaren van respectievelijk kunstnijvere en toegepaste dis- 
ciplines. De BKR staat primair open voor de beoefenaren van klas- 
sieke en moderne disciplines in de beeldende kunst, terwijl er ten 
opzichte van de beoefenaren van kunstnijvere en toegepaste disci- 
plines restricties gelden. De beoefenaren van de beide eerstge- 
noemde disciplines vallen in belangrijke mate samen met zowel de 
ex- als de actuele gebruikers van de BKR. Op (problemen met 
betrekking tot) de beroepsmatigheid, materiële afhankelijk en de 
waarde van autonomie/vrijheid van gebruikers gaan we in in de 
paragrafen gewijd aan de ex-, respectievelijk de actuele gebruikers 
van de BKR. Daaraan hoeft dan voor wat betreft de beoefenaren van 
klassieke en moderne disciplines niet zoveel meer toegevoegd te 
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worden. Daarentegen hebben wij er wel behoefte aan (kort) stil te 
staan bij de verhouding tussen beroepsmatigheid, materiële afhan- 
kelijkheid en autonomie/vrijheid bij beoefenaren van kunstnijvere 
en toegepaste disciplines. 

1.6. Geblokkeerde beroepsmatigheid: Niet-kostwinnende kunstenaars 

Van alle beeldende kunstenaars is een kwart geen kostwinner. Voor drie- 
kwart zijn deze niet-kostwinners van het vrouwelijk geslacht. Van alle 
beeldende kunstenaars is daarentegen niet meer dan (bijna) een derde een 
vrouw. Wanneer diegenen die zich bijvoorbeeld inzetten voor vrouwen- 
emancipatie in de kunst, het hebben over de problemen van vrouwelijke 
beeldende kunstenaars, dan hebben ze het tegelijkertijd in belangrijke 
opzichten over de problemen van de beeldende kunstenaar/niet-kostwin- 
ner. 
Uit het oogpunt van beroepsmatigheid vormen niet-kostwinners een dui- 
delijke probleemgroep. Onze gegevens wijzen op jonge gezinsleden op wie 
verplichtingen rusten voor gezin en huishouden en voor wie de artistieke 
beroepsuitoefening, ondanks de genoten beroepsopleiding, lijkt terug te 
vallen op het niveau van een 'leuke hobby', afhankelijkheid van de partner 
en werken met een gebrekkige outillage (23). Bij de oudere niet-kostwin- 
ners hebben we wel iets van een terugkeer naar een beroepsmatig beel- 
dend kunstenaarschap in de fase na de kinderen en de huishoudelijke 
verplichtingen kunnen ontdekken. Deze blijft echter duidelijk achter bij 
die van hun kostwinnende leeftijdsgenoten. 
Op het materiële vlak zien we eenzelfde beeld ook bij de vrouwelijke 
beeldende kunstenaars: matige outillage, relatief geringe artistieke in- 
komsten en uitgaven, hoog inkomen van een partner en dus afhankelijkheid 
in dit opzicht. 
Maar, bij de gemiddelde vrouwelijke kunstenaar staat hiertegenover dat 
zaken die de inhoud van het beeldend kunstenaarschap raken niet afwijken 
van wat voor alle kunstenaars gezamenlijk geldt. En dit gaat tot op zekere 
hoogte ook op voor niet-kostwinners van middelbare leeftijd: opleiding, 
professionele activiteiten, dat wil zeggen presentatiegedrag en organisa- 
tiegraad, experimenteerzin en het marktgerichte activiteitenniveau zijn 
tenminste van een 'normaal' niveau. 
Op zich lijkt het dan ook niet onmogelijk om een reëel en vrij beeldend 
kunstenaarschap te realiseren in afhankelijkheid van het boven-modale in 
komen van een partner - vele vrouwen komen zover; na een evidente 
blokkade in de vroege gezinsfase vinden althans een aantal niet-kostwin- 
nende kunstenaars van middelbare leeftijd een redelijk evenwicht tussen 
vrijheid en zekerheid in afhankelijkheid van de partner. 
Echter aan deze gegroeide situatie kleven niet onbelangrijke algemene 
bezwaren: 
1. Er is het algemene emancipatieprobleem ten aanzien van de be- 

roepsmogelijkheden van vrouwen en de verdeling van huishoudelijke 
taken. Het is bekend dat de letter van de BKR weliswaar niet de 
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emancipatie van vrouwelijke kunstenaars in de weg staat, maar er is 
het anti-emancipatoire kostwinnersbeginsel in de regeling. Een ver- 
deling van huishoudelijke taken door bijvoorbeeld deeltijd-werken 
bevordert de regeling zeker niet. 

2. Feitelijk is het inkomen van partners van niet-kostwinnende kunste- 
naars vrijwel in alle gevallen boven-modaal. Dit roept het beeld op 
van chique hobby's, vrijblijvend bezig zijn, niet geaccepteerd wor- 
den als beeldend kunstenaar en het ontbreken van beeldende be- 
roepsmogelijkheden voor (aspirant-)kunstenaars van wie de partner 
niet tot de bovenlaag van de samenleving behoort. Een bijdrage tot 
een democratische en vrije toegang tot het beeldend kunstenaar- 
schap lijkt dit niet. 

3. Door het gegarandeerde bestaan van de niet-kostwinner kan deze 
tegen marginale prijzen verkopen op de vrije markt, in galeries en 
aan huis bijvoorbeeld. Dit geldt overigens ook voor het aanbod van 
andere categorieën kunstenaars. Hierom blijven de prijzen laag, te 
laag althans om zowel inkomen als beroepskosten van de gemiddel- 
de scheppende kunstenaar te dekken. 

1.7. Een kwestie van mentaliteit ? 
De beroepsoriëntatie van ex-gebruikers van de BKR 

Of een oudere kostwinnende kunstenaar wel of geen gebruik maakt van de 
BKR zou primair een materiële en artistieke kwestie moeten zijn. Voldoen 
de inkomsten niet, is de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt en blijft het 
artistiek scheppend vermogen en de vaktechnische bekwaamheid be- 
houden, dan is er alle reden om de toepassing an de BKR voort te zetten. 
Toch zien we dat een belangrijk deel van de groep die wij gekarakteriseerd 
hebben als ex-gebruikers van de BKR niet over voldoende bestaansmidde- 
len beschikt en kostwinner is van middelbare leeftijd. Naast deze zijn er 
enige kostwinnende leeftijdgenoten met een redelijk artistiek inkomen en 
65+-ers. De modaie ex-gebruiker van de BKR is van middelbare of hogere 
leeftijd, ontplooit vele professionele en/of marktgerichte activiteiten, 
beoefent 'BKR-disciplines', dat wil zeggen klassieke en/of moderne. 
Het BKR-gebruik is niet gestopt omdat de beroepsuitoefening veranderd 
is. Sommigen zijn gestopt omdat zij, mede door het eerdere gebruik van de 
BKR, succes hebben geboekt. Anderen omdat zij 65 jaar geworden zijn. 
Tenslotte zijn er die om andere redenen dan succes of leeftijd geen 
gebruik meer maken van de BKR. Een reden kan in dit verband zijn, dat de 
vaktechnische bekwaamheid en/of het artistiek scheppend vermogen tij- 
dens de duur van het BKR-gebruik niet behouden zijn gebleven. 
De ex-gebruikers zijn een zeer verscheiden categorie, als men let op de 
naar beroepsmatigheid verwijzende factoren. 
Niettemin kenmerken de ex-gebruikers zich ook als een groep. Er zijn 
bepaalde punten die (zeer vele) ex-gebruikers samen delen. Deze punten 
kan men vinden in de opvattingen van de ex-gebruikers. Gezamenlijk 
mogen ze gekarakteriseerd worden als een specifieke mentaliteitsgroep. 
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Dit houdt in dat, naast bijvoorbeeld succes of leeftijd, een eigen opvatting 
over het beeldend kunstenaarschap en over de verhouding tussen kunste- 
naar en staat mede de reden of legitimering kan zijn voor het afzien van 
voortgezet BKR-gebruik. 
De ex-gebruikers karakteriseren zich als een specifieke mentaliteitsgroep 
op de volgende punten. 
1. Hier treft men een redelijk aantal tegenstanders aan van de uitleen 

van via de BKR verworven kunstwerken aan particulieren die noch 
onder niet-gebruikers noch onder actuele gebruikers van de BKR in 
zo grote getale voorkomen. 

2. Hier zitten ook de kunstenaars die hun autonomie en vrijheid anders 
beleven. Op deze groep is niet, zoals voor alle overige beeldende 
kunstenaars, een model van toepassing waarin de waarde van auto- 
nomie en vrijheid samengaat met: 

hetzij avantgarde; 
hetzij communicatie en engagement; 
hetzij traditie. 

Voor deze groep staan traditie en engagement op zichzelf en valt 
avantgardisme samen met communicatie/confrontatie met het pu- 
bliek zoals zulks gerealiseerd wordt bijvoorbeeld in de performance 
of de omgevingskunst. 

De onderzoekers kunnen zich voorstellen dat vanuit een mentaliteit als 
deze, de desbetreffende kunstenaars zich, individueel en in groepsver- 
band, kunnen opwerpen als voorbeeld voor andere, jongere generaties 
kunstenaars of als opinieleiders in de wereld van de beeldende kunst. 

1.8. Geconcentreerd werkende vrije kunstenaars: actuele BKR-gebruikers 

Kostwinnende schilders, tekenaars, beoefenaren van grafische technie- 
ken, beeldhouwers en zij die moderne technieken toepassen (audio-vi- 
sueel, objecten, monumentaal) komen in aanmerking voor de BKR. Van 
alle beoefenaren van klassieke en moderne disciplines en ook van alle 
kostwinners maakt weliswaar een meerderheid van 50 a 60% geen gebruik 
van de BKR, maar daar staat tegenover dat deze percentages bij beoefe- 
naren van kunstnijvere en toegepaste disciplines veel hoger liggen (80 a 
90%) en niet-kostwinners überhaupt niet in aanmerking komen voor de 
BKR. De 'minderheid' van de beoefenaren van klassieke en moderne 
disciplines die actueel gebruik maakt van de BKR (en kostwinner is) omvat 
30 a W% van de totale desbetreffende groepen. 
Opvallend is dat onder de actuele gebruikers jongere kostwinners en 
beoefenaren van moderne disciplines minder gebruik maken van de BKR 
dan kostwinners van middelbare leeftijd en beoefenaren van klassieke 
disciplines. De jonge, 'moderne' kostwinners zitten in de groep van de 
incidentele BKR-gebruikers. In dit feitelijke, wat beperkte gebruik, kan 
men de aarzeling die uit de BKR spreekt ten opzichte van beoefenaren van 
moderne disciplines aflezen. 
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Incidenteel is het gebruik van jonge kostwinners niet, omdat zij aanzienlij- 
ke eigen artistieke inkomsten hebben. Het totaal van hun (netto)inkom- 
sten is uitgesproken laag, terwijl wat er al uit BKR of vrije verkoop en 
vrije opdrachten binnenkomt, aangevuld moet worden met neveninkom- 
sten uit baantjes of (artistieke) uitkeringen (werkeloosheidsuitkeringen, 
WK). Het gaat dan om beeldende kunstenaars van wie wij verwachten, dat 
hen, zelfs bij gelijkblijvende voorzieningen voor kunstenaars, een aanzien- 
lijke natuurlijke selectie staat te wachten. Het aantal mannelijke/kost- 
winnende beeldende kunstenaars boven de 35 is immers buitenproportio- 
neel kleiner dan dat onder de 35 (24). De grote klap lijkt zich te voltrekken 
zo'n tien jaar na de beroepstoetreding. Dan haakt de kostwinner af of hij 
verwerft een acceptabel bestaan als kunstenaar door een meer continue 
toelating tot de BKR of een continue baan als docent of, in uitzonderings- 
gevallen, succes op de vrije (opdrachten)markt. 
De invloed van de BKR op de actuele gebruikers is overigens positief. Hun 
oordeel over deze regeling is positief. Het is weliswaar niet hun meest 
geprefereerde inkomstenbron - driekwart althans geeft aan inkomsten uit 
de vrije markt de voorkeur boven die uit de BKR. Maar hier staat tegen- 
over dat hun waardenoriëntatie (autonomie/vrijheid, communicatie/en- 
gagement, avantgardisme, traditie) niet afwijkt van die van niet-gebrui- 
kers van de BKR. BKR-gebruik verstoort de waardenoriëntatie, dat wil 
zeggen de vrijheidsbeleving van gebruikers kennelijk niet. 
Het kunstenaarschap dat verreweg de meeste BKR-gebruikers realiseren 
en realiseren kunnen, is een in hoge mate geconcentreerd kunstenaar- 
schap (25). De gebruikers zijn op relatief intensieve wijze bezig met de 
beeldende kunst en met de productie van kunstwerken. Zij maken, relatief 
gezien, de meeste productieve uren voor vrij artistiek werk. Het gaat om 
kunstenaars met een relatief hoog professioneel en/of marktgericht acti- 
viteitenniveau, c.q. met een hoge experimenteerzin, ondanks de geringe 
verkoopsuccesen op de vrije markt. 

Materiële (en artistieke) afhankelijkheid van de BKR staat het vrije 
kunstenacirschap van de gebruikers op zich niet in de weg. Gebruik van de 
BKR bevestigt de desbetreffende kunstenaars in een geconcentreerde 
wijze van werken en in die beroepsmatigheid, die overeenkomt met de 
verwachtingen die men met betrekking tot het kunstenaarschap kan heb- 
ben. 

1.9. Randdisciplines van randkunstenaars ? 

Beoefenaren van kunstnijvere disciplines of toegepaste disciplines onder- 
scheiden zich van de overige beeldende kunstenaars, dat wil zeggen van de 
beoefenaren van de klassieke en moderne disciplines. Weinigen worden 
toegelaten tot de BKR, het aantal onder hun dat een artistieke baan heeft 
is relatief hoog: eenderde tegen een kwart bij klassieken en modernen. 
Beeldende kunstenaars die kunstnijvere disciplines beoefenen hebben qua 
opleiding een afwijkende en 'mindere' achtergrond: autodidact, technische 
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opleidingen. Kunstenaars die toegepaste disciplines beoefenen hebben een 
laag professioneel en marktgericht activiteitenniveau. 
Tegenover deze 'onberoepsmatige' kenmerken van beoefenaars van kunst- 
nijvere en toegepaste disciplines, staan echter ook punten, die wijzen op 
een bepaald niveau van beroepsmatigheid, afgestemd op de eigen aard van 
het werk op de grens van pure kunstnijverheid en beeldende kunst of de 
eigen aard van de toegepaste, maar vrije beeldende kunst. 
Beeldende kunstenaars die op beroepsmatige wijze een kunstnijvere dis- 
cipline beoefenen, produceren relatief veel werkstukken, gericht op de 
verkoop ervan en plegen de daarop gerichte professionele en marktgerich- 
te activiteiten. 
Voor de vrije beeldende kunstenaar die in de toegepaste sfeer werkt, is de 
beroepsmatigheid een kwestie van zeer actieve opdrachtenverwerving en 
de hoge inkomsten uit vrije opdrachten vanwege institutionele opdracht- 
gevers aan beeldende kunstenaars: overheden en overheidsinstellingen 
(bijvoorbeeld percentageregelingen, ontwerpen voor de PTT, de Neder- 
landse Bank, stadsverfraaiing) en bedrijven. 
Het aangepaste niveau van beroepsmatigheid behouden de beoefenaren 
van kunstnijvere en toegepaste disciplines ondanks dat zij de door de BKR 
ondersteunde geconcentreerde wijze van werken moeten ontberen, on- 
danks dat zij de materiële afhankelijkheid van de niet-kostwinner moeten 
accepteren en in hun beroepsuitoefening incorporeren en ondanks dat 
velen van hen een (fulltime of parttime) baan moeten accepteren. 
Omdat zich bij deze groepen kunstenaars wellicht, sterker nog dan bij de 
klassieke en de moderne beeldende kunstenaars, de materiële afhankelijk- 
heid manifesteert (partner c.q. baan) en omdat de desbetreffende discipli- 
nes de aura missen van de klassieke en van de avantgardistische beeldende 
kunst, kunnen de beoefenaars in kwestie gemakkelijk door de publieke 
opinie aangemerkt worden als randkunstenaars; hun disciplines hoeven, in 
deze gedachtengang niet als disciplines van de beeldende kunst erkend te 
worden, behoudens uitzonderingen. 
Niettemin zal niemand willen ontkennen, dat er op het grensvlak van de 
kunstnijverheid en in het werk van de vrije toegepaste kunstenaar, ontwik- 
kelingen zijn die zeker in de beeldende kunst thuishoren. 
De vraag of en zo ja wat er met betrekking tot die ontwikkeling en die 
kunstenaars beleidsmatig moet gebeuren (bijvoorbeeld inzake toelating 
tot de BKR) moet gesteld worden. Voor een artistiek en politiek antwoord 
erop is het van belang de (aan de eigenheid van de kunstnijverheid en de 
toegepaste kunst aangepaste) beroepsmatigheid van de desbetreffende 
beeldende kunstenaars te kennen. Vandaar de bijzondere aandacht in 
dezen van een aantal deskundige leden van BKR-adviescommissie. 

1.10. Slotopmerking 

Beroepsmatigheid brengt voor een zeker aantal niet-kostwinners/vrouwen 
en kunstenaars die kunstnijvere of toegepaste disciplines beoefenen, een 
zeker evenwicht tot stand tussen de materiële afhankelijkheid van het 
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inkomen van een partner en/of een baan enerzijds en anderzijds de autono- 
mie/vrijheid en integriteit van de scheppende beeldende kunstenaar. Voor 
zeer veel BKR-gebruikers staat een hoge mate van beroepsmatigheid en 
een geconcentreerde manier van werken in een directe wisselwerking met 
dat gebruik. De afhankelijkheid van een collectieve voorziening verkeert 
in het tegendeel van afhankelijkheid. Het blijkt een positieve voorwaarde 
voor het vrije en integere kunstenaarschap van vele beoefenaren van 
klassieke en moderne disciplines in de beeldende kunst. 
Er zijn weinig kunstenaars voor wie materiële problemen en beroepsma- 
tigheid in de werkwijze geen rol spelen, noch in de werkelijkheid van alle 
dag, noch in hun mentaliteit. Ze vormen een kleine minderheid, die men 
kan aantreffen onder ex-gebruikers van de BKR. 

De functie van de BKR in de leefsituatie van beeldende kunstenaars lijkt 
met dit alles (vrijwel) zonder meer een positieve. 
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Hoofdstuk 2 

EEN REGELING MET PROBLEMEN 

2.1. Een kwestie van initiatief ? 

Wanneer kunstenaars een voorziening krachtens de BKR nodig hebben en 
deze wensen te verkrijgen, dan moeten zij daartoe een aanvraag indienen 
bij het bestuur van de gemeente waar zij wonen. Het initiatief moet met 
andere woorden uitgaan van de kunstenaar. Gebeurt zulks, dient deze of 
gene kunstenaar een aanvraag in, dan treden ingewikkelde ketens van 
beleidselementen in werking. Deze moeten ervoor zorgen dat de juiste 
personen de hun passende complementaire arbeidsvoorziening krijgen. De 
(toekomstige) BKR-gebruiker ziet zich geconfronteerd en wordt, min- 
stens ten dele, object van een over vele schijven verlopend beleid. Dit 
beleid moet erin resulteren, dat de kunstenaar uiteindelijk slaagt in zelf- 
standige inkomstenverwerving door het verrichten van artistieke arbeid. 
Datgene wat de reden is voor de gang naar de gemeente, te weten 
onvoldoende inkomsten uit artistieke arbeid, moet (op de langere duur) 
verkeren in zijn tegendeel. 
Het beleid in kwestie is neergelegd in een ministeriële subsidieregeling. 
Gemeenten kunnen 95% van de kosten, verbonden aan complementaire 
arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunstenaars, vergoed krijgen van 
rijkswege. Hiertoe dienen zij de voorzieningen te treffen volgens de regels 
van de subsidieregeling en met inachtneming van de erin neergelegde 
beleidsintenties. Deze regeling heet (sinds 1971) officiéél Regeling Com- 
plementaire Arbeidsvoorzieningen Beeldende kunstenaars en sinds 1956 
kortweg Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR). 
Het punt waarmee we deze paragraaf begonnen zijn, te weten het eigen 
initiatief van de kunstenaar, is ontleend aan artikel 2 (en 37) van deze 
regeling (1). Eenzelfde initiatief volle, verantwoordelijke rol wordt aan de 
kunstenaar eveneens toebedeeld in artikel 14 en_ajtikel 3 (2). Hier staat 
dat de kunstenaars dienen te streven naar een situatie waarin zij_ zich 
zonder toepassing van_de regeling kunnen handhavén*, althans het mogelij- 
ke_mj?eten doen om inkomsten uit hun beroep te verwerven. 
In de overige beleidselementen van de BKR waarin de kunstenaar een rol 
speelt, is deze rol een andere. 
HeLinitiatief maakt plaats voor eigenschappen die hem/haar bestempelen 
tot een juiste persoon of niet. Er resteert niet meer dan enig tegenwicht 
tegen al te ver strekkende beïnvloeding tijdens (de voorbereiding van) een 
com plementaire arbeidsvoorziening. 

Het is niet de bedoeling dat iedereen die beeldend kunstenaar meent te 
zijn, een BKR-voorziening moet kunnen krijgen. Velen kunnen zich welis- 
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waar geroepen achten, weinigen daarentegen mogen uitverkoren worden. 
Het gemeentebestuur moet ervoor zorgen dat de BKR aJleen wordt toege- 
past op: 
a) beeldende kunstenaars die daarbij over onvoldoende bestaansmidde- 

len beschikken, ten minste 25 jaar oud zijn en niet ouder dan 64 jaar 
en Nederlander zijn (behoudens wat leeftijd en nationaliteit betreft 
in de regeling voorziene uitzonderingen); 

b) beeldende kunstenaars van voldoende niveau, die op beroepsmatige 
wijze bezig zijn en met het oog op een te treffen voorziening, 
aankoopbaar werk leveren. 

Wat het eerste punt betreft kan een zakelijk onderzoek van gemeentewe- 
ge volstaan. Het tweede punt is echter niet zo eenvoudig en objectief te 
controleren. De diversiteit is groot en er zijn vele randsituaties voorstel- 
baar. De grote verscheidenheid die uit ons leefsituatie-onderzoek beel- 
dende kunstenaars is gebleken (vgl. hoofdstuk 1), spreekt voor zich. Vol- 
gens de regeling moet het gemeentebestuur zich wat dit betreft deskundig 
laten adviseren door een vaste adviescommissie, liefst in regionaal ver- 
band. De adviescommissie neemt uiteraard kennis van de bescheiden, die 
een aanvrager ter staving van de aanvraag overlegt. Echter, wanneer het 
gaat om aanvragen van kunstenaars, waarover de commissie niet eerder 
geoordeeld heeft of reeds een lange tijd geleden (meer dan twee jaar) of 
wanneer het gaat om de aanvraag van een kunstenaar die eerder tweemaal 
is afgewezen, dan moet de commissie meer doen. Enkele leden moeten de 
aanvrager op het atelier bezoeken en rapporteren over de ateliervoorzie- 
ning, de technische outillage, de aanwezige werkstukken etc. De oor- 
deelsvorming is kennelijk zo lastig en de waarde van de overgelegde 
bescheiden is kennelijk zo moeilijk te schatten, dat een onderzoek dat zich 
uitstrekt tot het atelier van de aanvrager, nodig geacht wordt. De kun- 
stenaars moeten met andere woorden een onderzoek aanvaardden qp. een 
plaats die velen van hen alsstrikt privé ervaren en'dié civTél-rechtelijk al^ 
niet openbaar toegankelijk beschouwd behoeft te wordem]Een_l<unstenaar 
zou iets dergelijks, gelijk iedere Nederlander, zelfs een opsporingsambte- 
naar moetèrTRiJnhëh'^weiger^, behalve wanneer deze over de daarvoor 
benodigde papieren beschikt. 
Een gevoel van afheinkelijkheid ten opzichte van de uitvoerihgsbTganen 
van de regeling en met name ten opzichte V-aa.de deskundige leden van een 
adviescommissie ligt voor de han^ 
Een gevoel van afhankelijkheid kan, met name wanneer men let op de 
toelichting op de regeling, versterkt worden door de begeleidende taak 
van dezelfde commissie die eveneens een oordeel moet vellen over de 
toelaatbaarheid van een aanvrager en over de aankoopbaarheid van diens 
kunstwerken. Begeleiding wordt, blijkens de toelichting op art. 9 waarin 
de taken van de adviescommissie vermeld staan, nodig geacht met het oog 
op de realisatie van het belangrijkste subdoel van de regeling, te weten het 
behoud en de ontwikkeling van het artistiek scheppend vermogen en de 
vaktechnische bekwaamheid: 
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"Wil artikel 2 van de regeling tot zijn recht komen, dan moet er in 
elk geval een zekere begeleidende, deskundige aandacht zijn (...) 
uitgaande van zijn eigen instelling zal moeten worden geprobeerd 
hem (de kunstenaar) voort te helpen of, indien de gekozen richting 
voor hem uitzichtloos wordt, hem te brengen tot activiteit in een 
andere richting. Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat hier- 
bij ook de beëindiging van de professionele kunstbeoefening in het 
geding kan komen". 

Wanneer de kunstenaars, de gemeentebesturen en de BKR-adviescommis- 
sie zich op het punt van de aanvraag, de zelfstandige inkomstenverwer- 
ving, het atelierbezoek en de begeleiding houden aan de letter en de geest 
van de regeling, dan is tweeslachtig handelen bijna onvermijdelijk. De 
kunstenaar moet tegelijk enerzijds zelfstandig, initiatiefrijk en verant- 
woordelijk zijn en anderzijds een zich tot in de privésfeer uitstrekkend 
onderzoek en deskundige begeleiding aanvaarden. Gemeentebesturen 
moeten enerzijds de aanvragen van kunstenaars afwachten en zich zake- 
lijk opstellen. Anderzijds moeten zij, gehoord de adviescommissie de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de aanvragers peilen, bevestigen en er zo 
nodig leiding aan geven. In de moderne samenleving is een dergelijke 
tweeslachtige verhouding tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid, tus- 
sen zakelijkheid en patronage, op zich niet vreemd (3). Het is echter de 
vraag of een rijkssubsidieregeling zo duidelijk deze tweeslachtigheid mag 
en kan structureren. Consequent vasthouden aan het uitgangspunt van het 
eigen initiatief van de kunstenaars lijkt te passen bij een rijksregeling van 
deze tijd en bij de eigen aard van het vrije kunstenaarschap. 
Zonder een keuze als deze op het niveau van de letter en de geest van de 
regeling zal de BKR onbedoeld negatieve kwalificaties in stand houden 
zoals het zogenaamde initiatiefloos en uitzichtloos aanleunen tegen de 
regeling door sommige kunstenaars (vergelijk de inleiding op de toelich- 
ting van de BKR). Harde bewijzen die kwalificaties als deze zouden 
moeten ondersteunen, zijn er echter niet. Datgene wat men als bewijs zou 
kunnen aanvoeren, kan evenzogoed op iets anders wijzen. Bijvoorbeeld, de 
duurzaamheid van BKR-gebruik van meer dan de helft der gebruikers of 
het ontbreken van enige inkomsten anders dan uit de BKR bij eveneens de 
helft de gebruikers kan wijzen op het zogenaamde initiatiefloze en uit- 
zichtloze aanleunen tegen de regeling. Echter, het kan evenzogoed ver- 
oorzaakt worden door ten ene male ontoereikende inkomsteneffecten van 
de vrije markt, ook voor vele kunstenaars die professioneel bezig zijn, 
voldoende niveau hebben en zich (trachten te)manifesteren voor het pu- 
bliek. Praktijken van de zijde van ambtenaren of commissies om bijvoor- 
beeld kunstenaars te waarschuwen wanneer hun termijn afloopt of hun 
boekhouding bij te houden, kunnen wijzen op patronage. Ze kunnen ook 
wijzen op een instelling, waarin actieve service jegens betrokkene voorop 
staat. 
Afhankelijkheid en patronage als onbedoelde negatieve effecten van de 
BKR blijven in de praktijk hangen tussen wat men een feitelijk effect van 
de regeling mag noemen en vermoedens met betrekking tot afwijkend 
gebruik. 
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Wij zullen ter bestemder plaatse aan deze conclusies adviezen verbinden 
met betrekking tot versterking van het eigen initiatief van kunstenaars en 
met betrekking tot de zakelijkheid vanwege de gemeentebesturen en de 
BKR-adviescommissies. 

2.2. Gemeentelijke autonomie 

Een belangrijk probleem voor een effectieve beleidsvoering met betrek- 
king tot de BKR vormt de gemeentelijke autonomie. Het gemeentebestuur 
beslist of het de aanvraag van een kunstenaar voor een BKR-voorziening 
honoreert of niet. Het beschikt hiertoe over een grote mate van vrijheid. 
De minister van SZW laat het gemeentebestuur in principe de beslissing, 
zelfs wanneer het, tegen het advies van de commissie in, geen voorziening 
wenst te treffen of wenst af te wijken van prijsadviezen. Kunstenaars, 
voor wie geen voorziening wordt getroffen, kunnen, via een zogenaamde 
revisieprocedure hun gevallen weliswaar voorleggen aan de minister, 
maar ook dan is het gemeentebestuur juridisch niet verplicht de beslissing 
van de minister op te volgen. Wel kan de minister subsidiëring van een 
BKR-voorziening weigeren, wanneer hij van mening is, dat deze op onjuis- 
te gronden getroffen is. Zijn controle-ambtenaren de rijksconsulenten 
voor de complementaire sociale voorzieningen (i.c. WWV, WSW, BKR) 
wijzen hem op beslissingen die naar hun oordeel wellicht ten onrechte 
genomen zijn. Zij leggen de problematische gevallen aan hem voor (^). In 
de jaren 1976-1982 ging het gemiddeld om 62 van dergelijke voorleggingen 
per jaar op meer dan 6000 positieve beslissingen. 
De gemeentelijke autonomie inzake de uitvoering van de BKR vindt zijn 
grondslag in het feit dat de BKR een op de begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (art. 56 sub c) gebaseerde subsidieregeling is. De BKR 
kent geen eigen wettelijke basis, noch heeft zij de status vari es algeme- 
ne maatregel van IbêstuuF óT RorTinl<ïijl< Be^'it.~Öntbreel<t een dergelijke 
status aan h^èf~5eleid~varrd^rijksoverheid, dan kan het rijk de gemeenten 
niéTvêrjSIlcHtërrïIitvoeringstaken op zich te nemen en gelden te bestem- 
men voor de desbetreffende beleidsoogmerken.'Artikel 15H van de ge- 
meentewet sluit dit uit. Jurisprudentie bevestigt de gemeentelijke auto- 
nomie uitdrukkelijk (5). Over het treffen van BKR-voorzieningen en daar- 
mee over de realisering van het beoogde doel ervan, heeft de minister van 
SZW op basis van de huidige regeling met andere woorden geen directe 
controle. Het beoogde doel is de zelfstandige inkomstenverwerving van de 
BKR-gebruikers door het verrichten van artistieke arbeid. Schakel tussen 
voorziening en zelfstandige inkomstenverwerving moet zijn het behoud en 
de ontwikkeling van het artistiek scheppend vermogen en de vaktechni- 
sche bekwaamheid. Hier speelt, in de beleidstheorie van de BKR, tevens 
de deskundige begeleiding, waarover in paragraaf 2.1. van dit hoofdstuk is 
geschreven, een rol. 
Gemeentelijke autonomie, ook inzake de BKR, kan passen in de bredere 
doelstellingen van het decentralisatiebeleid met betrekking tot het bin- 
nenlands bestuur. Via dit beleid zal Immers op vele terreinen de autonome 
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beslissingsbevoegdheid van gemeenten en/of provincies versterkt moeten 
worden en zal het rijk taken moeten afstoten. Bij dit beleid past een 
grotere eigen financiële verantwoordelijkheid van en last voor gemeenten 
en provincies ten aanzien van de beleidsuitvoering. Effect zal zijn een 
ongelijke spreiding in den lande en in de tijd voor wat betreft de overheids- 
voorzieningen. Wat in de ene gemeente wel gebeurt, hoeft in de andere 
niet het geval te zijn (6). 
Gelet op de letter en zeker op de geest van de BKR rekent de minister van 
SZW een ongelijke spreiding in de uitvoering van de BKR niet tot zijn 
beleidsdoeleinden. Gewezen kan worden op: 
1. De 'rechtsgelijkheid' die hij wenselijk acht voor kunstenaars die van 

de BKR gebruik willen en moeten maken. Zo heeft hij in 197^ de 
mogelijkheden voor revisie enigermate verruimd, zulks met 'de 
bedoeling de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid te vergro- 
ten' (7). 

2. Zeer veel beleidselementen moeten ervoor zorgen, dat, ondanks het 
ontbreken van verplichtingen, de gemeentebesturen, wat we kunnen 
noemen 'verantwoorde' beslissingen nemen; dat ze de BKR uitvoe- 
ren, en wel volgens de regels en naar zijn intenties. Een verantwoor- 
de beslissing is in dit verband een beslissing die gebaseerd is op het 
advies van een goed functionerende adviescommissie, op gedegen 
ambtelijk onderzoek en op doelmatigheid bevorderende interge- 
meentelijke samenwerking en dergelijke meer. Voor het goed func- 
tioneren van de commissies, voor gedegen ambtelijk onderzoek en 
voor doelmatigheidsbevordering stelt de minister middelen ter be- 
schikking en heeft hij regels gesteld (8). 

3. De minister subsidiëert de uitgaven voor de voorzieningen ingevolge 
de BKR voor 95%. Dit percentage was tot 1 januari 1982 75%. Het is 
per die datum verhoogd (9). Hiermee is de verantwoordelijkheid van 
de rijksoverheid voor het BKR-beleid eerder vergroot dan verkleind. 
Het gouden koord is niet gevierd. Dit betekent dat de beleidsdoel- 
stellingen niet uitgaan naar de jure gerealiseerde gemeentelijke 
autonomie. 

Bezien we de uitvoering van de BKR, dan moeten we constateren dat de 
gemeentelijke autonomie op zich zelf geen grote invloed heeft. Direct of 
indirect verwijzen de volgende feiten naar de autonoom en afwijkend 
handelende gemeentebesturen. 
1. 64 gemeenten voeren de regeling om principiële c.q. politieke re- 

denen niet of in beperkte mate uit. Dit is bijna 10%. Het zijn 
gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Ze zijn geconcentreerd 
in het zuidwesten en het noorden van het land. 

2. Voor 30% a 40% van de via de BKR verworven kunstwerken hebben 
gemeentebesturen geen passende bestemming gekregen. Dit per- 
centage betreft de 265.000 werkstukken die per augustus 1982 in 
gemeentebezit waren. Voor het rijk (DVR) is dit percentage + 60% 
van de 205.600 kunstwerken (per 1-1-1983). De regeling stelt dat de 
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via de BKR verworven kunstwerken een bestemming moeten krijgen 
die de belangen van de kunstenaar dient en de vrije markt geen 
concurrentie aan doet (art. 39). 

3. De behandeling van kunstenaars in de BKR is, regionaal gezien, 
ongelijk. In deze ongelijke behandeling speelt de adviescommissie de 
belangrijkste rol. De gemeentebesturen corrigeren de afwijkingen 
per commissie echter niet (vgl. paragraaf 2A.). 

k. In de regeling is een prioriteitstelling opgenomen omtrent de te 
treffen voorzieningen. Prioriteit geniet de opdracht boven de aan- 
koop van recent vervaardigde kunstwerken. Echter, ieder jaar weer 
bestaat 90 a 95% van de voorzieningen uit de aankoop van recent 
vervaardigde kunstwerken. Ook in deze afwijking tussen doel en 
uitvoering van de regeling dragen de gemeentebesturen een zekere 
verantwoordelijkheid. 

Voor alle betrokkenen lijkt een grotere duidelijkheid omtrent de verhou- 
ding rijk-gemeenten inzake de BKR gewenst. Deze duidelijkheid kan 
inhouden een verdere benadrukking van de gemeentelijke autonomie. 
Echter, een strakkere binding van de gemeenten aan'de centraal geformu- 
leerde beleidsoogmerken van de regeling ligt meer in het verlengde van de 
huidige regeling. We komen in de volgende hoofdstukken opnieuw te 
spreken over de kwestie van de gemeentelijke autonomie. Aldaar zullen 
we nader uiteenzetten wat de consequenties zijn voor de BKR van meer 
dan wel minder gemeentelijke beleidsvrijheid. 

2.3. Sociale voorziening, artistieke voorziening, arbeidsvoorziening 

Als resultaat van een uitgebreide en nauwgezette analyse van beleidsdo- 
cumenten (10) hebben wij geconcludeerd dat datgene wat men door de 
BKR wil bereiken, frictiepunten in het openbaar bestuur oplevert. Deze 
frictiepunten betreffen, ondanks overeenkomsten, het beleid met betrek- 
king tot binnenlands bestuur, het kunstenbeleid, het sociale zekerheidsbe- 
leid en het arbeidsvoorzieningenbeleid. Op de fricties in het binnenlands 
bestuur zijn we in de vorige paragraaf reeds ingegaan. Hier willen we, 
mede met het oog op mogelijke beleidsontwikkelingen, onze conclusies 
omtrent de frictiepunten kunst en cultuur, sociale zekerheid en arbeid 
samenvatten. 
Frictiepunten in het openbaar bestuur zijn in onze gedachtengang zeer 
bijzondere hinderpalen voor een verantwoorde beleidsafstemming en be- 
leidsontwikkeling op verschillende terreinen. Het gaat om uitlatingen Vcin 
verantwoordelijke bewindspersonen in officiële beleidsdocumenten, 
waaruit blijkt of afgeleid kan worden dat bewindspersonen het onderling 
niet (geheel) eens zijn over het te voeren beleid en over onderlinge 
beleidsafstemming. Betrokkenen bij de beleidsuitvoering, beleidsvoorbe- 
reiding of de publieke opinie kunnen aan deze frictiepunten termen ontle- 
nen voor hun onderling vaak zeer tegenstrijdige meningen en wensen. 
Omgekeerd zijn fricties in het openbaar bestuur vaak het effect van 
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gebrek aan overeenstemming onder of in betrokken raden, organisaties, 
departementsambtenaren, politici, opinieleiders, etc. 
De BKR gaat gepaard met bovengenoemde fricties in het openbaar be- 
stuur. Dit betekent dat: 
1. Het creëren van arbeidsmogelijkheden voor en het aankopen van 

kunstwerken van kunstenaars die een beroep moeten doen op de 
BKR; 

2. Het daarmee bevorderen van diens artistieke en vaktechnische ont- 
wikkeling en diens zelfstandige inkomenstenvorming; 

3. Het zoeken van bestemmingen voor aangekochte kunstwerken die 
het belang van de kunstenaar dienen en het functioneren van de vrije 
markt niet schaden, 

niet geschiedt zonder dat (zelfs) de ministers, verantwoordelijk voor de 
kunsten, de sociale zekerheid en de arbeidsvoorzieningen uitlatingen 
doen, die in tegenspraak (kunnen) zijn met dit beleid. Wij zullen, kort- 
heidshalve verwijzend naar de desbetreffende passages in het rapport 
'Beleidsdoel, beleidseffect, beleidscontext - functioneert de BKR volgens 
plan ?' onze conclusies hier samenvatten (11). We beginnen met het fric- 
tiepunt arbeid, vervolgens dat van de sociale zekerheid en ten slotte dat 
van de kunsten. 

Frictiepunt arbeid 

Op papier is de verwantschap tussen de BKR en het arbeidsvoorzieningen- 
beleid groot, zeker voorzover dit betrekking heeft op om-, her- en bij- 
scholingsmaatregelen, op beroepsvoorlichting of beroepskeuzevoorlich- 
ting en op de creatie van tijdelijke arbeidsplaatsen. Echter de BKR kan de 
facto op duurzame wijze voorzien in arbeid (vgl. paragraaf 2.6.), het 
arbeidsvoorzieningenbeleid niet; de BKR heeft, relatief gezien, weinig te 
bieden op het punt van (professionele) begeleiding, het arbeidsvoorzie- 
ningenbeleid veel; het arbeidsvoorzieningenbeleid ondersteunt en ver- 
bindt het emancipatie- en het werkgelegenheidsbeleid, de BKR lijkt hier- 
op niet in te spelen. Op deze punten verschilt de complementaire arbeids- 
voorziening voor beeldende kunstenaars fundamenteel met de overheids- 
wege gepleegde en bekostigde arbeidsvoorziening. 

Frictiepunt sociale zekerheid 

De BKR regelt voorzieningen voor personen die niet over voldoende 
bestaansmiddelen beschikken. Als zodanig is het een onderdeel van het 
sociale zekerheidsstelsel in Nederland en heeft het te maken met het 
sociale zekerheidsbeleid. 
Het sociale zekerheidsbeleid is enerzijds, wat het rijk betreft, een kwestie 
van een goed functionerend werkgelegenheids- en arbeidsvoorzieningen- 
beleid, anderzijds een kwestie van het zogenaamde volumebeleid. Dit 
laatste is het samenstel aan maatregelen dat de toetreding tot, het 
gebruik van, het verblijf in en daarmee de kosten van bepaalde sociale 
verzekeringen en sociale voorzieningen moet beheersen. 
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Dit volumebeleid splitst zich met name toe op de zogenaamde bovenmini- 
male uitkeringen aan werklozen. Het gaat om het 'terugdringen van 
onnodige werkloosheid en vermijdbaar verzuim wegens ziekte of arbeids- 
ongeschiktheid'. Beleidselementen in dit kader zijn bijvoorbeeld: 

gewerkte dagen-eisen: om voor een werkloosheidsuitkering of 
-voorziening in aanmerking te komen moet men een zekere tijd 
gewerkt hebben; 
maximering van de tijd dat men zo'n uitkering of voorziening behou- 
den kan; 
de verplichting voor de werkloze werknemer om op straffe van 
verlaging, uitsluiting of verhaal passende arbeid te zoeken, te aan- 
vaarden en van arbeidsbemiddeling en arbeidsrevalidatie hiertoe 
gebruik te maken; 
tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik door controles uit te 
voeren, toezicht te houden op uitvoeringsorganen, informatie te 
eisen en voorlichting te geven, beleidsintenties en beleidstermen te 
definiëren en te specificeren en sancties in het vooruitzicht te 
stellen op het niet naleven van desbetreffende regels. 

Op dit laatste punt na zijn de genoemde volume-beleidselementen geen 
onderdeel van de BKR. Iets dat lijkt op een gewerkte dagen-eis, bijvoor- 
beeld dat de kunstenaar het beroep van beeldend kunstenaar reeds een 
bepaalde tijd moet beoefenen, is er niet (meer) (12). De maximering van 
een voorziening voor de BKR tot 13 weken, respectievelijk 26 weken of 
zelfs meer weken kan niet aangemerkt worden als een maximering van de 
uitkeringsduur in bijvoorbeeld de WW, de WWV of zelfs de RZ. Na een 
BKR-voorziening immers is een nieuwe, direct aansluitende voorziening 
geenszins uitgesloten, een verlengde uitkering echter wel (behoudens 
uitzonderingen ten aanzien van werkloze werknemers van 57,5 jaar en 
ouder met een WWV-uitkering of zelfstandigen van 55 jaar en ouder die 
een uitkering ontvangen krachtens de rijksgroepsregeling oudere zelfstan- 
digen). 
De verplichting en sanctionering van de werkloze werknemer met betrek- 
king tot passende arbeid lijken veel stringenter dan hiermee vergelijkbare 
begrippen en beleidselementen in de BKR. Het begrip "passend" (ten 
aanzien van arbeid, opdracht, e.d.) ontbreekt in de regeling. Men kan de 
verplichtingen die op een kunstenaar rusten met betrekking tot de profes- 
sionele beroepsuitoefening en de zelfstandige inkomstenverwerving (art. 
3, lid Ie en f; art. l^c BKR) als zodanig aanmerken. Het zijn echter veel 
opener beleidselementen dan beleidselementen waarin de verplichtingen 
van werkloze werknemers met betrekking tot passende arbeid vervat zijn. 
Onze conclusie is dat er ten opzichte van het volumebeheersingsaspect 
van het sociale zekerheidsbeleid niet of nauwelijks sprake is van punten 
van overeenkomst met de BKR. Er zijn vrijwel alleen frictiepunten aan te 
wijzen. 
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Frictiepunt kunst en cultuur 

Op grond van het door de minister van (voorheen) CRM, nu WVC te voeren 
kunstbeleid kunnen er ernstige bezwaren geformuleerd worden tegen de 
BKR. De complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunste- 
naars kunnen een (beeldend) kunstenbeleid in de weg staan. De departe- 
mentale nota betreffende de relatie tussen het Beeldende kunstenbeleid 
en de Beeldende Kunstenaarsregeling spreekt wat dit betreft voor zich- 
zelf (13). De fricties die er in dit verband zijn, zijn mede aanleiding 
geweest tot het onderzoek naar het functioneren van de BKR. 
Wij menen te moeten wijzen op de volgende fritiepunten: 
1. Het (sub)doel van het kunstenbeleid betreffende het stimuleren van 

vernieuwingsprocessen in de cultuur kan op gespannen voet staan 
met wat de BKR beoogt (1^). Deze beoogt geen vernieuwing van de 
kunst in het algemeen, maar de eigen ontwikkeling van de individue- 
le beeldende kunstenaar, hoe traditioneel deze ook is. De kunste- 
naars die zich bezighouden met experimentele ontwikkelingen ge- 
nieten ten aanzien van de BKR niet de voorkeur. Het kunstenbeleid 
daarentegen bevordert onder meer deze ontwikkelingen. Deze voor- 
keur van de BKR gaat uit naar de beoefenaren van klassieke discipli- 
nes (schilderen, tekenen, beeldhouwen). In hoofdstuk 1 is erop gewe- 
zen dat deze regel overeenkomt met verschillen in toelating en 
gebruiksintensiteit tussen kunstenaars, die overwegend werkzaam 
zijn in de moderne en in de klassieke richtingen van de beeldende 
kunst. 

2. De minister van CRM heeft kanttekeningen geplaatst bij de kwali- 
teit van kunstwerken, verworven via de BKR en bij de mogelijkheden 
voor een beheer ervan, bestaande uit gepaste conservatie en ver- 
spreiding (15). 

3. Met het oog op de ontwikkeling van de vrije beeldende kunst zijn er 
vele eigen beleidsmiddelen van de directie kunsten van het Ministe- 
rie van WVC. Deze beleidsmiddelen vertegenwoordigen, net als de 
BKR en percentageregelingen van andere ministeries evenzovele 
geldstromen van de overheid naar beeldende kunstenaars en evenzo- 
vele niet op elkaar afgestemde en ten dele met elkaar concurreren- 
de elementen in het openbaar bestuur. De Tweede Kamer heeft via 
de motie Voogd van 6 juni 1978 gevraagd om onderzoek dat uitzicht 
moet bieden op een betere onderlinge afstemming van deze vele 
geldstromen. 
De genoemde motie Voogd bevat de slotzin 'zonder daarbij de decen- 
tralisatiegedachte uit het oog te verliezen'. Hiermee is een laatste 
frictiepunt tussen het kunstenbeleid en de BKR geïndiceerd. Hoewel 
de politieke discussie omtrent kunsten en decentralisatie nog geens- 
zins tot een definitieve conclusie heeft geleid, hebben de opeenvol- 
gende bewindspersonen van CRM en WVC er geen misverstand over 
laten bestaan, dat de kunsten, althans voor een belangrijk deel, tot 
het kaderwet-welzijn gerekend kunnen of zelfs moeten worden (16). 
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Hiermee doet zich opnieuw en in een andere beleidscontext het 
eerdergenoemde frictiepunt 'gemeentelijke autonomie' voor. 

2A. Ongelijke behandeling 

Aanvragers van een BKR-voorziening kunnen er niet op rekenen dat ze 
overal in den lande op dezelfde manier behandeld zullen worden. De reeds 
besproken gemeentelijke autonomie kan ertoe leiden dat van gemeente- 
wege de aanvraag niet in behandeling wordt genomen omdat de gemeente 
de BKR niet wenst uit te voeren. Daarnaast zijn er enige gemeenten die 
het aantal kunstenaars dat tegelijkertijd een voorziening kan hebben of de 
duur van de voorzieningen beperken. In totaal komt dit voor in 64 meest 
kleine gemeenten. 
We hebben uit het onderzoek naar de uitvoering van de BKR (17) overigens 
kunnen vaststellen, dat er daarnaast nogal wat regionale verschillen zijn, 
waar het gaat om zaken als de aard van de getroffen voorzieningen (duur, 
aankoop, opdracht), de hoogte van de materiële vergoedingen (prijzen per 
kunstwerk, materiaalkosten) en de door adviescommissies uitgesproken 
beoordelingen, het percentage afwijzingen en het aantal centrale voorleg- 
gingen. Dit laatste betreft het aantal verzoeken om revisie en het aantal 
voorleggingen door de rijksconsulent voor de Complementaire Sociale 
Voorzieningen tezamen (18). Op het punt van de factoren die van invloed 
behoren te zijn op de afwijzing van aanvragers lijken de regionale ver- 
schillen in belangrijke mate bepaald te worden door het aanbod van 
aanvragers. Wanneer er bijvoorbeeld relatief veel jonge kunstenaars zijn 
die een eerste aanvraag indienen, dan is het aantal afgewezen jonge 
kunstenaars groot. Gaat het om de aanvragen van relatief veel oudere 
kunstenaars die opnieuw om een voorziening vragen, dan is het aantal 
toegelaten oudere kunstenaars groot. De afwijzing van autodidacten is 
hoger dan die van kunstenaars met een beroepsopleiding. Hetzelfde geldt 
voor aanvragers die over een (wellicht) niet optimale accomodatie be- 
schikken. Onder de factoren die een rol spelen met betrekking tot de 
toelating en de afwijzing van aanvragers herkennen we officiële criteria: 
professionele beoefening van de beeldende kunst bij voorkeur in een van de 
klassieke disciplines. Van ongelijke behandeling lijkt op dit punt niet 
zozeer sprake. Deze lijkt zich toe te spitsen op uitvoeringsaspecten 
waarover de uitvoeringsorganen (een zekere mate van) beslissingsvrijheid 
hebben c.q. om toestemming van de rijksconsulent kunnen vragen om af te 
mogen wijken vein de regels; dit betreft de aard van de voorzieningen en de 
materiële vergoedingen. 
De regionale verschillen qua discipline-beoefening van de toegelaten 
kunstenaars zijn niet groot, althans ze zijn kleiner dan die met betrekking 
tot de aard van de voorzieningen en de materiële vergoedingen. 
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2.5. Revisie en rechtsbescherming 

De op de BKR-gebaseerde relatie tussen een beeldend kunstenaar en de 
overheid kent geen bijzondere rechtsbescherming. Terwijl alle andere 
door ons bestudeerde regelingen en wetten voor beroep vatbare beslissin- 
gen (kunnen) opleveren, ontbreekt zoiets in de BKR. De rechterlijke 
instanties, die in Nederland bij geschillen over de toepassing van wettelij- 
ke voorzieningen praktijk en regel aan elkaar moeten toetsen, komen in 
vrijwel alle gevallen tot twee soorten uitspraken die de rechteloosheid van 
de beeldende kunstenaar inzake de toepassing van de BKR bevestigen. 
Deze zijn: 
1. De rechtzoekende kunstenaar is aan het verkeerde adres. De rech- 

terlijke instantie aan wie het geschil is voorgelegd, vindt in de tekst 
van de BKR geen gronden om in het geschil te treden. De kunstenaar 
moet zich tot een andere rechterlijke instantie wenden. Uitspraken 
als deze zijn gedaan door: 

De Kroon, die de hoogste rechtsinstantie is bijvoorbeeld in bij- 
standszaken en de wet Beroep Administratieve Beslissin- 
gen (19). 
Afdeling Rechtspraak Raad van State, die op grond van de wet 
Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen het over- 
heidhandelen toetst (20). 
Hoge Raad, die verklaart dat de rechten van de beeldende 
kunstenaar ingevolge de BKR 'niet voor toetsing in cassatie 
vatbaar' zijn (21). 

2. De beeldende kunstenaar kan aan de BKR geen rechten ontlenen 
jegens een gemeente. Deze laatste is vrij om de regeling uit te 
voeren of niet, ook wanneer het om de uitvoering van een revisiebe- 
slissing gaat. Oorzaak is het feit dat de BKR geen wettelijke basis 
heeft. Zonder deze kan het Rijk gemeenten tot niets verplichten. 
Deze gevolgtrekkingen vermelden de desbetreffende rechterlijke 
instanties in vrijwel alle bovengenoemde arresten. Daarnaast oor- 
deelt ook de civiele rechter in die zin, alsook de presidenten van 
arrondissementsrechtbanken aan wie in kort geding om een uit- 
spraak wordt gevraagd (22). In de uitspraken wordt verwezen naar 
'gewekt vertrouwen', 'onrechtmatig (overheids)handelen', 'algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur' door gemeentebesturen. In extre- 
me gevallen, wanneer een gemeentebestuur het te bont maakt, kan 
een beeldende kunstenaar hieraan enige rechtsbescherming ontle- 
nen. 

De regeling zelf voorziet in een zogenaamde revisieprocedure. Naar de 
letter genomen betreft het een tot niets verplichtende arbitrageprocedu- 
re. Een commentator op de jurisprudentie inzake de BKR schrijft: 'kenne- 
lijk ziet de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak de revisieprocedure 
als een vorm van een overeengekomen arbitrage-regeling: de 'neutrale' 
derde, die beslist bij conflicten tussen gemeentebestuur en kunste- 
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naar' (23). Men mag aannemen, dat de intenties van de minister van 
Sociale Zaken uitgaan naar enige te toetsen en afdwingbare rechtsele- 
menten voor beeldende kunstenaars in de BKR, naar voor beroep vatbare 
beslissingen. Beroep zou open moeten staan bij hem, gehoord het advies 
van een deskundige centrale commissie. In 1974 althans verruimde hij de 
mogelijkheden voor revisie enigermate. Hij deed zulks met 'de bedoeling 
de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te vergroten'. 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en met het oog op de moge- 
lijke beleidsontwikkelingen passen hier een drietal kanttekeningen. De 
eerste betreft het huidige beleidsinstrumentarium ter zake van revisie- 
verzoeken en rechtsbescherming. De tweede betreft de (on)mogelijkheden 
om een regeling als de BKR om te bouwen tot een voorziening die 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid op bepaalde punten garandeert. Het 
derde betreft de huidige revisiepraktijk. 

Revisieverzoek en rechtsbescherming 

De Tweede Kamer heeft de toenmalige minister van Sociale Zaken in het 
midden van de zeventiger jaren verschillende malen gesuggereerd de 
rechtsbescherming van de individuele kunstenaar in het kader van de 
vigerende regeling nog verder te vergroten en uit te breiden tot de 
prijsadviezen en voor kunstwerken betaalde prijzen (24). De minister 
heeft deze suggestie niet willen opvolgen. De rechtsbescherming bleef 
daarmee op het in de regeling van 1974 aangegeven en uiterst betrekkelij- 
ke niveau. 

Ondefinieerbare termen ? 

Een bijzonder probleem is of zal worden, wanneer men beroep op admini- 
stratieve rechtspraak (AROB-rechter, respectievelijk de Kroon) wil open- 
stellen voor afgewezen kunstenaars, dat het beroep betrekking zal moeten 
hebben op voor een onafhankelijke beroepsinstantie niet of moelijk toets- 
bare begrippen. Het betreft de definitie van wie, in de zin van de regeling, 
beeldend kunstenaar van beroep is en tot de regeling kan worden toegela- 
ten. In paragraaf 2.1. van dit hoofdstuk is uiteengezet wat voor verstrek- 
kend onderzoek, dat een bezoek aan het atelier van een aanvrager omvat, 
nodig is, althans nodig geacht wordt om in dezen uitsluitsel te geven. Dit 
verstrekkende onderzoek accentueert het feit, dat het om niet of nauwe- 
lijks objectief tastbare zaken zou gaan. Niettemin zal het creëren van 
beroepsmogelijkheden voor afgewezen kunstenaars moeten inhouden dat 
de toelatingscriteria en de afbakening van de betrokken personenkring 
vereenvoudigd wordt. 



Huidige revisiepraktijk 

Van de afgewezen kunstenaars verzoekt ongeveer de helft om revisie. 
Althans tussen 1 januari 1979 en 1 oktober 1981 telden wij 846 afgewezen 
personen en + 430 revisieverzoeken. In 20 a 25% van deze gevallen heeft 
de minister van SZW een positieve beslissing genomen. 
Naast de revisieverzoeken van afgewezen kunstenaars bereiken de minis- 
ter ook voorleggingen vanwege de rijksconsulenten voor de complemen- 
taire sociale voorzieningen en vanwege de gemeentebesturen (vgl. para- 
graaf 2.2). Deze vragen om beslissingen in twijfelgevallen (bijvoorbeeld 
fotografie, jonge kunstenaars, buitenlanders). Vanaf 1976 bedraagt het 
aantal afgehandelde voorleggingen plus revisieverzoeken gezamenlijk on- 
geveer tweehonderd gevallen per jaar, ondanks het ook sindsdien sterk 
gestegen beroep op de regeling (vgl. paragraaf 2.7. onder volumeproble- 
matiek). 
Alvorens te beslissen over een voorlegging of revisieverzoek moet de 
minister van SZW de Centrale Commissie Complementaire Arbeidsvoor- 
zieningen Beeldende Kunstenaars (kortweg centrale commissie) horen. De 
adviezen van deze centrale commissie zijn niet bindend. De minister heeft 
zelf eenzelfde beleids- en beslissingsvrijheid als de gemeentebesturen ten 
aanzien van de BKR-adviescommissies. In de jaren 1979, 1980 en 1981 
heeft de minister deze vrijheid in (bijna) eerderde van de gevallen gebruikt 
en afwijkend (dat wil zeggen: negatief) beslist op het positieve advies van 
de centrale commissie (vlg. tabel 2.1.). 

Tevoren confirmeerde de minister zich vrijwel altijd met het advies. In 
1982 ook. Het verschil is echter, dat het percentage positieve adviezen 
toen gedaald was ten opzichte van de voorgaande jaren. Het ligt nu op 
eenzelfde niveau als het percentage positieve beslissingen van de minister 
in de jaren 1979-1981 (20 a 25%). Deze gegevens wijzen op een strenger 
geworden minister en op een centrale commissie die zich daaraan later 
aanpast. 



Tabel 2.1. 

Centrale Voorleggingen 1976+1982: adviezen van de centrale commissie en beslissingen van de staatssecretaris. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. 

Advies 63 113 Ik 200 99 9A 45 238 65 100 18 183 73 97 9 179 71 116 23 210 96 123 6 225 47 152 12 211 

Besli- 

sing 60 118 22 200 97 100 41 238 64 105 14 183 49 119 11 179 53 132 25 210 73 144 8 225 38 160 13 211 

Verschil -3 +5 -2 - -2 +6 -4 - -1 +5 -4 - -24 +22 +2 - -18 +16 +2 - -23 -21 +2 - -9 +8 +1 - 

Tabel 2.2. 

Revisie-verzoeken 1976+1982: adviezen van de centrale commissie en beslissingen van de staatssecretaris. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. pos. neg. rest tot. 

Revisie- 
advies 33 67 10 110 53 73 27 153 43 81 15 139 53 75 6 134 40 96 14 150 61 98 6 165 31 127 8 166 

Revisie- 
beslis- 31 71 8 110 51 76 26 153 42 85 12 139 31 96 7 134 28 104 18 150 51 106 8 165 25 133 8 166 
sing 

Verschil -2 +4 -2 - -2 +3 -1 - -1 +4 -3 - -22 +21 +1 - -12 +8 +4 - -10 +8 +2 - -6 +6 
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2.6. Herhaald gebruik 

Eerder in dit hoofdstuk is gewezen op de belangrijkste sequentie van 
beleidselementen in de beleidstheorie van de BKR. Het gaat om de volgen- 
de gedachtengang in de regeling: 
De voor een beeldend kunstenaar getroffen voorziening moet zoveel als 
mogelijk ertoe dienen dat zijn artistiek scheppend vermogen en zijn 
vaktechnische bekwaamheid in stand gehouden en ontwikkeld wordt. 
Voorzieningen moeten met andere woorden iets uitrichten op het niveau 
van het individuele kunstenaarschap. Dit is echter niet het beoogde doel 
van de BKR-voorzieningen. Het is een tussenstap, een subdoel op de weg 
naar het uiteindelijke doel: dit is de zelfstandige inkomstenverwerving 
van de beeldende kunstenaeir door het verrichten van artistieke arbeid. Zo 
mogelijk moet dit het effect zijn van toepassing van de BKR (25). Echter, 
in de praktijk is zelfstandige inkomstenverwerving voor vele kunstenaars 
niet mogelijk, ondanks reële pogingen in die richting. De vrije markt biedt 
niet voldoende mogelijkheden (vergelijk paragraaf 2.7.) en het aandeel van 
de intensieve gebruikers onder hen die in 1980-1981 een of meer BKR- 
voorzieningen heeft gehad, is hoog. Het is tweederde van alle gebruikers 
uit die jaren. Eenderde van de gebruikers maakte incidenteel gebruik van 
de regeling. Deze categorie had gedurende minder dan vijftien maanden 
een voorziening en/of verwierf een relatief gering deel van de totale 
inkomsten uit het BKR-gebruik. Indien de voorzieningen in al die gevallen 
wel datgene uitrichten dat de bedoeling is op het niveau van het individue- 
le kunstenaarschap, dan realiseert men gewenste effecten. In al die 
gevallen is behoud en zeker een verdere ontwikkeling van het artistiek 
scheppend vermogen en de vaktechnische bekwaamheid een gewenst ef- 
fect op zichzelf. 
Deze combinatie van beleidsoogmerken en (beperkte) beleidseffecten 
brengt overigens iets anders met zich. Dit is het volgende. 
Kunstenaars van wie het kunstenaarschap behouden en zeker ontwikkeld is 
ten tijde van een BKR-voorziening, blijven behoren tot de betrokken 
p>ersonenkring van de BKR en zijn voor wat dit punt betreft toelaatbaar. 
Zij blijven personen die als beroep de beeldende kunst beoefenen en 
hiervoor voldoende artistiek scheppend vermogen en vaktechnische be- 
kwaamheid bezitten. Zij zijn nog steeds ingesteld op het als beroep 
beoefenen van de beeldende kunst mede gezien de opleiding en aanwijsba- 
re professionele activiteiten. Zij hebben vergeefs het mogelijke gedaan 
tot het verkrijgen van inkomsten uit arbeid waarbij hun professionele 
bekwaamheden van waarde zijn. Zij hebben, jonger dan 35 jaar zijnde, 
vergeefs het mogelijke gedaan om inkomsten buiten dat beroep te verwer- 
ven (vgl. voetnoot 2 bij dit hoofdstuk). De facto verwerft slechts een 
beperkt deel van de BKR-gebruikers inkomsten uit andere bron dan de 
BKR boven een niveau dat de (overigens hoge) vrijlating van eigen inkom- 
sten uit de artistieke beroepsuitoefening te boven gaat. Wij willen op de 
volgende gegevens uit het leefsituatieonderzoek beeldende kunstenaars 
wijzen: 
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1. Er is het aandeel van de intensieve gebruikers dat hierboven reeds 
genoemd is: tweederde deel van de actuele gebruikers moest in 
1980-1981 aangemerkt worden als intensief gebruiker; 

2. De eigen inkomsten uit vrije verkopen en opdrachten zijn gering 
voor de meeste BKR-gebruikers. Eenderde (34%) van de gebruikers 
had in 1980 in het geheel geen inkomsten wat dat bretreft. Van een 
evengrote goep gebruikers (33%) waren deze inkomsten lager dan 
ƒ i^.000,-; 

3. Eigen inkomsten die voortvloeien uit de artistieke beroepsuitoefe- 
ning anders dan vrije verkopen en opdrachten (bijvoorbeeld docent- 
schappen, bepaalde banen, adviezen etc.): driekwart (76%) van de 
BKR-gebruikers had in 1980 in het geheel geen inkomsten wat dat 
betreft. Voor degenen die wel zulke inkomsten hadden (24%) gaat 
het in 3 van de 4 gevallen om een bedrag dat de ƒ 5000,- niet 
overschreden heeft. 

Ondanks het uitblijven van evidente inkomsteneffecten, hebben we wel 
kunnen vaststellen dat de meeste BKR-gebruikers actief zijn in vergelij- 
king met niet-gebruikers en kunstenaars die in het verleden gebruik 
gemaakt hebben van de BKR, waar het gaat om de artistieke inkomsten- 
verwerving buiten de BKR. Het marktgerichte activiteitenniveau van de 
gemiddelde intensieve BKR-gebruiker is hoger dan van niet-gebruikers, 
ex-gebruikers en van de 5% kunstenaars die succesvol zijn op de vrije 
markt. Wat het professionele activiteitenniveau betreft springen de inci- 
dentele gebruikers eruit (26). 

Deze punten, gevoegd bij het feit dat meer kunstenaars menen dat de BKR 
leidt tot artistieke ontwikkeling dan tot zelfstandige inkomstenverwer- 
ving (27), leiden tot de conclusie dat de bevordering van een reële zelf- 
standige inkomstenvorming door het verrichten van artistieke arbeid, 
eerder uitzondering is dein regel. 
De kunstenaars in kwestie komen, indien er zich geen wijzigingen voor- 
doen met andere toelatingscirteria als leeftijd, kostwinnerschap, onvol- 
doende bestaansmiddelen, opnieuw in aanmerking voor een voorziening. 
Onder deze omstandigheden en bij een blijvende ongunstige marktsituatie 
kan er een in de tijd onbeperkt en naar de letter van de regeling gepast 
gebruik, optreden. De minder vergaande en geen atelierbezoek omvatten- 
de adviseringsprocedures die in deze gevallen vereist zijn, wijzen op een 
herhaalde gebruikspraktijk die binnen de regeling past. Op dit punt is de 
frictie met het sociale zekerheidsbeleid het duidelijkst. 

2.7. De context van de BKR 

In de voorgaande paragrafen is op menige discrepantie gewezen tussen de 
beleidsoogmerken met betrekking tot de BKR en de effecten van deze 
regeling. Uit deze en nog enige in het rapport 'Beleidsdoel, beleidseffect, 
beleidscontext - functioneert de BKR volgens plan ?' (28) hebben wij 
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geconstateerd dat de BKR functioneert, maar niet volgens plan. De 
oorzaak hiervan is in belangrijke mate te vinden in factoren, die geen 
beleidselement zijn in de BKR en dat ook niet of nauwelijks kunnen zijn. 
Het zijn factoren die behoren tot de context van de regeling, die extern 
zijn acin het functioneren van de BKR. In het Nederlandse staatsbestel 
behoren vele factoren tot de context van een ministeriële regeling, omdat 
de overheid zich maar tot op beperkte hoogte mag en kan inlaten met 
maatschappij en individu. Hun vrijheid heeft hij te respecteren, ook 
wanneer deze tot op zekere hoogte zijn beleid doorkruist. Niettemin zijn 
er externe factoren aanwijsbaar, die het functioneren van de regeling in 
belangrijke mate kunnen bepalen. Bijzondere aandacht willen we hierbij 
schenken aan de volgende drie factoren: 
1. het functioneren van de vrije markt en de mogelijkheden van beel- 

dende kunstenaars tot zelfstandige inkomstenverwerving; 
2. de toetreding tot het beroep van beeldend kunstenaar; 
3. politieke pressie op het functioneren van de regeling. 

Het zijn typisch factoren die, volgens gangbare opvattingen in Nederland 
over de taken van de overheid, zoveel mogelijk vrij gelaten moeten 
worden waarbij de overheid wel de voorwaarden daartoe kan of moet 
scheppen. Het zijn tegelijkertijd factoren die duidelijk gerelateerd zijn 
aan de beleidsintenties en beleidseffecten van de BKR. Hier gaat het om 
een beleidsterrein waarop de taken van de overheid verder strekken dan 
het scheppen van voorwaarden. 

De vrije markt voor beeldende kunstenaars 

Het functioneren van de vrije markt is op drieërlei wijze met de BKR 
gerelateerd. 
Op de eerste plaats biedt de vrije markt mogelijkheden tot de beoogde 
zelfstandige inkomstenvorming door het verrichten van artistieke arbeid. 
Wanneer men het begrip vrije markt niet te eng definieert en ook ertoe 
rekent de kunst- en cultuuruitgaven van de overheid aan beeldende kun- 
stenaars dan is het wellicht de belangrijkste mogelijkheid tot zelfstandige 
inkomstenverwerving voor de betrokken personenkring van de BKR. Op de 
tweede plaats leidt een slecht functioneren van de vrije markt tot een 
grote toeloop tot en intensief gebruik van de regeling. Op de vrije markt 
opereert immers tot op grote hoogte dezelfde personenkring als die welke 
voor de BKR in aanmerking komt. Deze relatie tussen BKR en vrije markt 
is als het ware het spiegelbeeld van de eerstgenoemde. Aan het begin en 
aan het eind van de beleidstheorie van de BKR staat dezelfde vrije markt. 
Op de derde plaats wordt op verschillende plaatsen in de regeling de idee 
van staatsonthouding ten opzichte van het functioneren van de vrije markt 
onderstreept. Het functioneren van de BKR mag de vrije markt niet 
verstoren. Dit geldt voor de prijzen, de opdrachten en de bestemming van 
aangekochte kunstwerken. 
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Het is, structureel, niet mogelijlk dat de 10.000 beeldende kunstenaars in 
Nederland aan zelfstandige inkomstenverwerivng op de vrije markt toeko- 
men. Het gemiddelde inkomsteneffect van bestedingen op de vrije markt 
beloopt bruto ƒ 11.600,-- per jaar of (maximaal) ƒ 10,-- per uur 
(1980) (29). Verhoging van het inkomsteneffect, zodanig dat meer dan 
+ 5% van de kunstenaars (vgl. hoofdstuk 1) van de vrije markt kan bestaan 
lijkt onder de gegeven omstandigheden uitgesloten vanwege: 

De prijzen en honoraria die men op de vrije markt betaalt. Deze is 
gemiddeld ƒ 1.500,--, hetgeen driemaal minder is dan in de 
BKR (30). Voor hun basisinkomen zouden BKR-gebruikers driemaal 
zoveel kunstwerken moeten verkopen of zouden de 
vrije-markt-prijzen met eenzelfde factor verhoogd moeten worden. 
De open aanbodssituatie, waarin velen, die zich daartoe geroepen 
voelen, ook wanneer zij slechts in marginale zin (beroepsmatig) 
beeldend kunstenaar zijn, tegen marginale prijzen kunnen opereren 
en kennelijk aan de vraag kunnen voldoen. 
de uitgaven van de overheden voor aankopen en opdrachten aan 
beeldende kunstenaars, met andere woorden het overheidsaandeel 
aan de vrije markt- Voor 1980 was ƒ 40,5 hiervoor begroot (31). 
De neveninkomstenregeling van de BKR (vgl. paragraaf 2.6.), die 
ertoe leidt, dat ook de kunstenaar die van de BKR gebruik maakt, op 
de vrije markt als een marginale producent voor marginale prijzen 
kan werken. 

Beroepstoetreding en volumeproblematiek vein de BKR 

In de toetreding tot het beroep van beeldend kunstenaar en daarmee tot de 
betrokken personenkring van de BKR, speelt de opleiding aan een kunst- 
academie een belangrijke rol. Dit geldt in bijzondere mate voor de jongere 
kunstenaars en zal eveneens gelden voor de komende generaties. 
Vergelijkt men de snelle groei van het BKR-gebruik in de zeventiger jaren 
met de uitstroom uit de verschillende vormen van kunstvakonderwijs die 
ons land kent, dan blijkt er een correlatie tussen beide trends van .82 (32). 
De snelle groei van het BKR-gebruik komt neer op een verdrievoudiging in 
10 jaar tijds van het aantal voorzieningen en een voor prijsinflatie gecor- 
rigeerde toename van de overheidsuitgaven met 700% (33). Per 1981 ging 
het gemiddeld om 3163 gebruikers en om uitgaven a ƒ 112.4 miljoen (34). 
Complexe schattingsprocedures op basis van de statistieken van het 
kunstvakonderwijs en gegevens omtrent de vooropleidingen van diegenen 
die in de zeventiger jaren beeldend kunstenaar zijn geworden, leiden tot 
een te verwachten toename van het BKR-gebruik tussen 1982 en 1990 van 
1735 a 2835 personen bij gelijkblijvende omstandigheden en ongewijzigd 
beleid (35). Hierbij zijn niet meegeteld de autodidacten, dat wil zeggen 
diegenen die geen beeldend kunstvakonderwijs genoten zullen hebben. 
Indien de daling in de toelating van autodidacten doorzet, mag men 
daarenboven de toelating verwachten van 6% a 12% autodidacten. Hun 
aandeel in de toelatingen is gedaald van + 40% in 1970 tot + 15% in 



1981 (36). Met de autodidacten meegerekend verwachten wij tussen 1982 
en 1990 1950 a 3220 nieuwe toelatingen, dat wil zeggen bijna 200 a 300 
gemiddeld per jaar. Deze nieuwe toelatingen zouden het ciantal BKR-ge- 
bruikers in de komende tien jaar met 50% a 100% laten stijgen ten 
opzichte van het huidige aantal van 3500 BKR-gebruikers (minus 200 
gebruikers die tussen 1982 en 1990 de 65-jarige leeftijd zullen bereiken). 

Politieke pressie 

Politiek gezien leeft de wens om het volume en de toelatingen tot de BKR 
te kunnen beheersen (37), ondanks de vrije beroepstoetreding en de vrij- 
heid van onderwijs, die de uitstroom uit het kunstvakonderwijs een onge- 
wisse zaak maakt. Of dit kan, anders dan door zeer drastische ingrepen in 
het huidige beleid en de huidige uitvoeringspraktijk van de regeling, wagen 
wij te betwijfelen, in de komende hoofdstukken gaan wij daarop in. Dat 
pogingen tot volume- en toelatingsbeheersing tot nu toe niet gelukt zijn, 
ligt uiteraard op de eerste plaats aan de objectieve groei van de betrokken 
personenkring bij te geringe mogelijkheden tot zelfstandige inkomsten- 
vorming op de vrije markt. Het is echter eveneens niet gelukt vanwege 
pressie op het functioneren van de BKR (38). Er is en wordt immers pressie 
uitgeoefend, in sommige gevallen zelfs hevig en massaal. 
De gehele professionele kunstwereld heeft zich in de jaren zeventig met 
succes verzet tegen maatregelen die in aanzienlijke mate hadden kunnen 
leiden tot de uitsluiting uit de regeling vëm categorieën kunstenaars die 
eerder wel toegelaten werden. Daarnaast zijn er specifieke acties ge- 
weest van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK, in veel 
gevallen met steun van gemeentebesturen en BKR-adviescommissies en 
met de welwillende instemming van Tweede Kamerleden. Deze acties 
hebben betrekking gehad op bijvoorbeeld de inkomsten van BKR-gebrui- 
kers, de toelating van (vrouwen-) niet-kostwinners, ruimere revisiemoge- 
lijkheden, integratie van opdrachten voor de BKR en percentageregelin- 
gen of uitleen van via de BKR verworven kunstwerken aan particulieren. 
Het perspectief van deze acties wijst op de wens de doeleinden van de 
BKR te verruimen en de effecten te verbreden. De positie van de indivi- 
duele beeldende kunstenaar zou zo sterk mogelijk moeten worden (inkom- 
sten, niet-kostwinners, revisiemogelijkheden). De, wat men noemt "cultu- 
rele" waarde van de BKR zou zo sterk mogelijk gemaakt moeten worden 
(opdrachten, uitleen aan particulieren via artotheken). 
Een andere beroepsorganisatie van beeldende kunstenaars, BBK 69, voer- 
de en voert actie, ten dele gesteund door de Raad voor de Kunst, de 
Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Centrale Commissie, op dit 
laatste punt voor iets anders. De acties hebben zich gericht op de vermin- 
dering van de "inleveringsplicht" van kunstenaars en de plicht om opdrach- 
ten te aanvaarden voor de BKR en op beperking van het gebruik van via de 
BKR verworven kunstwerken. 
De "culturele waarde" van de BKR is, met andere woorden, een controver- 
siële zaak in de professionele kunstwereld. Op dit punt functioneert de 
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regeling in een wankel evenwicht tussen de pressie van tegengestelde 
partijen. De minister/staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen- 
heid heeft getracht zijn beleid in dezen onder andere aan te passen aan de 
beheersproblemen ten aanzien van grote collecties als die van het rijk of 
de gemeente Amsterdam. De beleidsruimte hiertoe heeft soms ruim gele- 
ken en beheerst door het "verdeel en heers"-principe; soms daarentegen 
smal en beheerst door Scylla en Charibdis. Op dit punt is er geen politiek 
klimaat waarin rijk, gemeenten en professionele kunstwereld eendrachtig 
samenwerken ten aanzien (de verbetering van) het functioneren van de 
BKR. 
De BKR functioneert in een geladen politieke context. 

2.8. Afwijkend gebruik 

Men mag niet veronachtzamen dat direct of indirect bij de BKR betrokken 
partijen er in woord en geschrift op wijzen dat de BKR een regeling is die 
aanleiding geeft tot allerlei onbedoelde en ongewenste gebruikspraktij- 
ken (39). De vermoedens gaan gaat zowel uit naar individuele kunstenaars, 
die op oneigenlijke gronden toelating zouden verwerven, als naar gemeen- 
ten (of zelfs het rijk) die op oneigenlijke gronden voorzieningen zouden 
treffen. 
Wanneer we ons, in algemene termen gesproken, toespitsen op vermoe- 
dens die men koestert ten aanzien van oneigenlijk gebruik van de BKR dan 

^ omvatten deze: 
1. Het vermoeden dat de BKR het kunstenbeleid van gemeenten en rijk 

zou doorkruisen; 
2. Het vermoeden dat de BKR routine in de kunstbeoefeningen zou 

bevorderen; 
3. Het vermoeden dat de BKR de vrije markt op negatieve wijze zou 

beïnvloeden; 
4. Het vermoeden dat toepassing van de BKR plaats zou vinden op basis 

van een onjuiste, te geringe selectie van de aanvragers; 
5. Het vermoeden dat de BKR een kunstberg oplevert die onbe- 

heer(s)baar zou zijn en van een artistiek twijfelachtig niveau. 
De onderzoeksresultaten geven aanleiding tot het volgende commentaar 
omtrent deze vermoedens: 
1. De rijksconsulenten voor de Complementaire Sociale Voorzieningen 

zijn van mening dat in slechts een paar gemeenten de BKR een 
integraal onderdeel vormt van het gemeentelijk kunstbeleid. Enige 
cijfers lijken deze mening te ondersteunen: het aantal gemeenten 
dat kunstwerken verworven via de BKR ter beschikking stelt aan 
artotheken is niet groter dan 50 (waaronder overigens Amsterdam 
dat alleen reeds 20.000 werken ter beschikking heeft gesteld), het 
percentage opdrachten voor de BKR is niet groter dan 5% van het 
totaal aantal voorzieningen, het beheer van BKR-collecties ge- 
schiedt in 1/6 van de gemeenten via de kunstenbegroting (waaronder 
overigens Amsterdam dat hiertoe ƒ 1,6 miljoen per jaar uitgeeft). 



Voor wat het kunstenbeleid van het rijk betreft: dit verloopt de 
facto (nog) over zoveel schijven (ministeries, directoraten-gene- 
raal, bijzondere diensten) dat het niet wel mogelijk is om vast te 
stellen dat het de BKR is die het beleid van de minister van WVC of 
van de gemeenten doorkruist (vergelijk ook paragraaf 2.3.). 

2. BKR-voorzieningen kunnen niet dan voor een kleine minderheid van 
de gebruikers leiden tot een routineuze kunstbeoefening. De grote 
meerderheid van de gebruikers werkt geconcentreerd (vergelijk 
hoofdstuk 1). 

3. De prijzen in de BKR zijn hoger dan die op de vrije markt. Hetzelfde 
geldt voor de prijsadviezen. Deze prijzen kunnen, paradoxaal wel- 
licht, een stabiliserende invloed hebben op het functioneren van de 
vrije markt. 
In paragraaf 2A. is gewezen op de gegevens met betrekking tot de 
toelating en afwijzing van kunstenaars. Het lijkt er niet op dat 
adviescommissies en gemeenten zich in de meeste gevallen niet 
houden aan de criteria die de regeling wat dat betreft stelt. Daaren- 
boven zeggen de meeste aviescommissies strenger te zijn geworden 
in de afgelopen jaren. 

5. Het beheer van grote collecties als die van het rijk (+ 205.600 
kunstwerken) of van de gemeente Amsterdam (+ 80.000 kunstwer- 
ken) gaat gepaard met grote problemen. Bij kleinere of middelgrote 
collecties zijn die problemen er niet of nauwelijks. Het percentage 
van de collectie dat in depot is en geen bestemming heeft, is dan ook 
lager: 30% tegenover W%, respectievelijk 60% in Amsterdam, res- 
pectievelijk bij het rijk. Een actief beleid, welllicht gekoppeld aan 
een gedeconcentreerd beheer zou hierom de problematiek kunnen 
verminderen. 

Bovenstaande punten houden niet in dat het gebruik en de uitvoering van 
de BKR geen problemen kent. 
Gemeten naar in de regeling genoemde criteria kan een deel van gebrui- 
kers er op een afwijkende manier gebruik van maken. 
Deze criteria betreffen kostwinnerschap, discipline van kunstbeoefening, 
beroepsmatige tijdsbesteding, professionele activiteiten, marktgerichte 
activiteiten, outillage en ateliervoorziening, deskundige begeleiding en de 
gemaakte beroepsuitgaven. 
Met name op het punt van de outillage en de ateliervoorziening, de 
beroepsuitgaven en de professionele en/of marktgerichte activiteiten is 
het "niveau" van 20% a 25% van de gebruikers niet hoog. 
Voor W% van de gebruikers geldt dat zij wellicht op een of meer van de 
criteria niet aan de norm voldoen. Zeker voorzover dit kunstenaars van 
middelbare of oudere leeftijd betreft (dat wil zeggen de helft) is er reden 
te veronderstellen dat het gebruik werkelijk afwijkt van de bedoelingen en 
de criteria; dat er sterke situatiegebonden factoren in het spel moeten 
zijn, wil er geen sprake zijn van afwijkend gebruik. Dit is voor ons de reden 
te vermoeden dat een minderheid van 20% van de gebruikers bij een zeer 



stringente toepassing van de genoemde criteria niet toegelaten zou kun- 
nen worden. 

In de uitvoeringssfeer noteerden wij op een zestal punten uitvoeringsprak- 
tijken die niet geheel conform de letter en de geest van de BKR zijn. Deze 
zijn: 
1. De eerder genoemde ongelijke behandeling ten aanzien van de voor- 

zieningen (vergelijk paragraaf 2.4.); 
2. Het niet of beperkt uitvoeren van de BKR door 64 gemeentebestu- 

ren; 
3. Een groot aantal deskundige leden van adviescommissies dat zelf 

gebruiker is van de BKR; 
4. Prijzen en prijsadviezen die niet of hooguit bij uitzondering afge- 

stemd zijn op de prijzen in de regio; 
5. Het niet verlenen van prioriteit aan opdrachten in het kader van de 

BKR in een aantal regio's; 
6. De + 225.000 kunstwerken verworven via de BKR die (nog) geen 

bestemming kunnen krijgen. 
Deze zes punten betreffen alle aspecten van de BKR die ruimte laten voor 
eigen beleid van uitvoeringsorganen, die qua formulering in de regeling 
nogal wat interpretatiemogelijkheden openlaten en/of moeilijk uitvoer- 
baar zijn. Ze onderstrepen eerder de problemen van de regeling en de 
problemen die voortvloeien uit de context van de regeling als de fricties in 
het openbaar bestuur, de beperkte mogelijkheden voor kunstenaars op de 
vrije markt en de groei van het aantal beoefenaren. 

De werkelijke oorzaken voor het niet volgens plan functioneren van de 
BKR zijn de afwijkende uitvoeringspraktijken dan ook niet. 



Hoofdstuk 3 

COMPLEMENTAIRE ARBEIDSVOORZIENINGEN VOOR BEELDENDE 
KUNSTENAARS IN NEDERLAND: THEORETISCHE ANALYSE 

Op basis van de in hoofdstuk 1 en 2 weergegeven feiten en analyses kan 
men tot zeer tegengestelde conclusies omtrent het functioneren van de 
BKR komen. Hoofdstuk 1 zou gevoeglijk tot de conclusie leiden dat het om 
een voorziening gaat die van grote waarde is voor de meeste beroepsmati- 
ge kunstenaars in Nederland die er gebruik van maken er er gebruik van 
moeten maken. Hoofdstuk 2 voert naar de conclusie dat de BKR grote 
beleidsmatige en bestuurlijke problemen creëert die een effectieve uit- 
voering in de weg staan. 
Geconfronteerd met deze tegenstelling die men kortweg kan typeren met 
"de regeling functioneert, maar niet volgens plan", hebben wij behoefte 
aan een theoretische analyse van de positie van beeldende kunstenaars in 
de samenleving en de rol die de overheid/overheden, dat wil zeggen de 
verzorgingsstaat, daarbij speelt. Het is de bedoeling dat deze theoretische 
analyse begrippen verheldert, feiten in een bepaald verband plaatst en de 
aard van de tegenstelling verduidelijkt. Mede op basis van (de resultaten 
van) deze theoretische analyse achten wij ons in staat om beleidsconclu- 
sies te verbinden aan het onderzoek naar het functioneren van de BKR. 
Deze volgen dan ook in hoofdstuk 4 en 5. 
De theoretische analyse van complementaire arbeidsvoorzieningen voor 
beeldende kunstenaars in Nederland omvat vier onderdelen. 
Het eerste betreft complementaire arbeidsvoorzieningen in het algemeen 
en de redenen waarom deze en onvermijdelijk onderdeel kunnen vormen 
van de taken en doeleinden van de verzorgingsstaat. 
Het tweede onderdeel bevat een typering van levende beeldende kunste- 
naars in hun verhouding tot de samenleving en het gebruik van door hun 
geproduceerde kunstwerken. In dat verband komt ook de rol van de verzor- 
gingsstaat aan de orde. 
In het derde onderdeel gaan we in op hetgeen de (meeste) beeldende 
kunstenaars doen, wat hun rol in de samenleving belangrijk maakt en mede 
leidt tot een steeds groter aantal personen die de beeldende kunst als -niet 
renderend- beroep beoefenen. De te bespreken werkzaamheden betreffen 
de productie van unica en het uitvoeren van experimenten. 
Het laatste onderdeel gaat verder in op het gebruik van kunstwerken in de 
samenleving. 
Tot slot zetten we de theoretische argumenten op een rij waarom comple- 
mentaire arbeidsvoorziening voor beeldende kunstenaars noodzakelijk 
zijn. 



3.1. Zijn complementaire arbeidsvoorzieningen onvermijdelijk ? 

Het is geen uitgemaakte zaak, dat overheden bijzondere voorzieningen 
moeten treffen voor beeldende kunstenaars, die uit hun beroep onvoldoen- 
de inkomsten hebben. Onder de druk van de economische omstandigheden 
zijn er in Nederland, maar ook in landen als Frankrijk en de Verenigde 
Staten (ten tijde van de economische crisis in de jaren dertig) voorzienin- 
gen tot stand gekomen. In Nederland gaat het om wat we nu kennen als de 
subsidies aan het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars en de Beeldende 
Kunstenaarsregeling. In Frankrijk is er sinds het midden van de jaren 
zeventig een wettelijk verplichte verzekering (1). In Amerika heeft men 
tussen 1933 en 1942 een heel netwerk van complementaire arbeidsvoor- 
zieningen gehad voor kunstenaars en daarmee verwante ambachtslieden 
(grafici, lijstenmakers, etc.) (2). 
Bezien vanuit de positie van zeer vele levende beeldende kunstenaars in 
Nederland zijn de BKR-voorzieningen een onmisbaar onderdeel geworden 
van het beroepsmatige kunstenaarschap. De in hoofdstuk 1 gepresenteer- 
de gegevens spreken voor zichzelf. Maar een dergelijk effect van een 
bijzondere voorziening is niet het enige en niet het beleidsbepalende 
argument voor het treffen en continueren van voorzieningen. Men kan 
bijvoorbeeld de ogen niet sluiten voor de in hoofdstuk 2 besproken proble- 
men die een effectieve toepassing van de BKR in de weg staan. Daarnaast 
is er het algemene politieke probleem of, en zo ja, in hoeverre er voorzie- 
ningen moeten zijn voor bijzondere groepen in de samenleving, boven of 
naast de voorzieningen die er zijn voor iedereen. Wat kunstenaars betreft 
met onvoldoende inkomsten uit hun beroep kan men de BKR en voorzie- 
ningen krachtens de Algemene Bijstandswet tegenover elkaar stellen. 
Deze laatste biedt een minimumbestaansmogelijkheid aan langdurig 
werklozen, middenstanders met onvoldoende omzet, alleenstaande moe- 
ders die niet kunnen werken, werkloze uitvoerende kunstenaars of compo- 
nisten zonder opdrachten, etc. Dus, men kan zich afvragen waarom niet 
ook beeldende kunstenaars die niet kunnen rondkomen van wat hun beroep 
oplevert, een beroep zouden kunnen doen op deze wet. Men kan de vraag 
stellen of beeldende kunstenaars zich in een (te) bevoorrechte positie 
bevinden. Wanneer het antwoord op deze vraag onbevredigend is, kan men 
(trachten) aan deze situatie een eind (te) maken. In aanmerking komt 
bijstelling of zelfs beëindiging van de BKR of, daaraan tegengesteld, een 
uitbreiding van de mogelijkheden om complementaire arbeidsvoorzienin- 
gen te treffen voor veel meer categorieën beroepsbeoefenaren die onvol- 
doende inkomsten verwerven. 
In dit hoofdstuk bespreken wij de redenen waarom van overheidswege 
getroffen complementaire arbeidsvoorzieningen onder bepaalde omstan- 
digheden en in een zekere mate onvermijdelijk zijn. Deze onvermijdelijk- 
heid heeft betrekking op meerdere categorieën beroepsbeoefenaren, 
waaronder beeldende kunstenaars. 
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Het begrip complementaire arbeidsvoorziening 

Het begrip complementaire arbeidsvoorziening in het algemeen dient men 
als volgt te verstaan. Het omvat alle mogelijkheden tot de (voortgezette) 
beroepsuitoefening die van overheidswege gecreëerd worden op al die 
momenten waarop het beroep niet (meer) of in onvoldoende mate uitgeoe- 
fend zou kunnen worden bij gebrek aan voldoende vraag. De mogelijkheden 
kunnen zowel betrekking hebben op de zelfstandige beroepsuitoefening 
door individuele personen als op beroepsuitoefening door werknemers in 
bedrijfsverband. De overheid kan mogelijkheden tot (voortgezette) be- 
roepsuitoefening creëren door maatregelen op financieel vlak (subsidies), 
juridisch vlak (wegnemen van wettelijke beperkingen), organisatorisch 
vlak (uitvoeringskaders aangeven) of technisch vlak (ter beschikking stel- 
len van outillage, gereedschappen, vakliteratuur, documentatie etc.). 
Bij deze definitie bedenke men dat zij in principe overheidsmaatregelen 
uitsluit met betrekking tot overheidsinvesteringen, -aankop>en en -oj>- 
drachten. Ook al hebben deze "werkgelegenheidseffecten", deze mogen 
niet tot de sfeer van de complementaire arbeidsvoorzieningen gerekend 
worden. De investeringen, aankopen en opdrachten vloeien voort uit wat 
in de definitie "voldoende vraag" heet; in dit geval: "voldoende vraag" van 
de zijde van een overheid. In de praktijk kan er een zekere overlap 
optreden tussen enerzijds de sfeer van de overheidsinvesteringen, -aanko- 
pen en -opdrachten met hun werkgelegenheidseffecten en anderzijds de 
complementaire arbeidsvoorzieningen. Het onderscheid is in een aantal 
gevallen derhalve nogal betrekkelijk. Wij komen hierop nog terug. 

Op dit moment kan men overheidsmaatregelen op de volgende gebieden 
rekenen tot de sfeer van de complementaire arbeidsvoorzieningen; 
1. de complementaire sociale voorzieningen, i.c. de sociale werkvoor- 

ziening voor gehandicapten, de BKR en subsidies aan het Voorzie- 
ningsfonds voor kunstenaars; 

2. de voorzieningen voor (langdurig) werklozen, i.c. werken met be- 
houd van uitkering, pro deo activiteiten; 

3. voorzieningen voor zelfstandigen in het kader van de algemene 
bijstandswet en oudere zelfstandigen, voortgezette uitkeringen bij 
pogingen een bedrijf(je) te starten; 

4. individuele steun aan bedrijven; 
5. de arbeidsvoorzieningen, i.c. de subsidiëring van verschillende soor- 

ten (nieuwe) arbeidsplaatsen. 
Het is een tamelijk breed terrein van sociaal en economisch beleid. Tot nu 
toe worden ze niet als behorend tot een samenhangend complementair 
arbeidsvoorzieningenbeleid gezien. Een complementciir arbeidsvoorzie- 
ningenbeleid is er niet, de term complementaire arbeidsvoorzieningen 
wordt als zodanig niet gebruikt, anders dan in de titel van de BKR (3). 
Daar noch elders is echter een nadere definitie of uitwerking van dit 
begrip te vinden. De definitie die wij hierboven gegeven hebben, is nieuw 
in de totaliteit van de Nederlandse beleidstheorieën. 
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/complementaire arbeidsvoorzieningen zijn onvermijdelijk wanneer om 
I structurele redenen de groei van de arbeidsproductiviteit van de betrok- 
[ ken beroepsgroep in onvoldoende mate gelijke tred kan houden met die van 
i andere beroepsgroepen in de samenleving. 

De betrokken beroepsbeoefenaren zijn in dat geval niet (meer) in staat aan 
de reële vraag naar hun diensten en goederen te voldoen tegen een prijs die 
zowel hun kosten van levensonderhoud dekt (naar de in de samenleving wat 
dat betreft aanvaarde normen) als hun beroepskosten. Het kan een situatie 
zijn waarin een (te) groot deel van de betrokken beroepsbeoefenaren zou 
moeten ophouden met hun beroepsuitoefening en naar omscholing zouden 
moeten uitzien. Daarnaast kan het om zogenaamde in de persoon gelegen 
factoren gaan. Op deze beide factoren gaan we nu in. 

"In de persoon gelegen factoren" 

De eerste structurele factor wordt in de preambule van de Wet Sociale 
Werkvoorziening aangeduid met "in de persoon gelegen factoren" die deze 
niet geschikt maken voor deelname aan het "normale" beroepsleven (U). 
De niet-valide personen kunnen niet concurreren tegen de arbeidsproduc- 
tiviteit van de valide personen. Zij zullen daarom, relatief gezien, een 
kleinere omzet maken voor de geleverde goederen en diensten op de vrije 
markt, ook wanneer het eindproduct aan precies dezelfde kwaliteitseisen 
voldoet en per stuk dezelfde prijs opbrengt. Subsidies op de opbrengst van 
door niet-valide personen geproduceerde goederen of geleverde diensten 
zijn nodig, wanneer men aanvaardt dat ook zij deelnemen aan het arbeids- 
proces, terwijl de normen voor productiviteit, prijsbepaling, kosten van 
levensonderhoud, etc. op de vrije markt verweven zijn met die van valide 
personen. 

Wet van Baumol-Bowen: rendementsverlies in de culturele sector 

De tweede structurele factor wordt in de economie aangeduid met de wet 
van Baumol-Bowen. Op basis van analyses van de arbeidsproductiviteit in 
het levende theater en de historische ontwikkelingen daarin, kwamen de 
Amerikaanse economen Baumol en Bowen tot de conclusie dat de cultu- 
rele productie onderworpen is aan een voortdurend groter wordend rende- 
mentverlies (5). In de culturele sector heeft ten tijde van de industrialisa- 
tie, mechanisatie en automatisering van de productie van goederen en van 
de dienstverlening in het algemeen de arbeidsproductiviteit niet of al- 
thans te weinig kunnen stijgen. Het aantal arbeidsuren dat nodig is voor de 
productie van een theaterstuk, een uniek olieverfschilderij of een experi- 
mentele videoproductie, daalt de facto niet of nauwelijks. Met Leroy (6) 
kan men zelfs stellen dat de arbeidsproductiviteit niet kan stijgen, omdat 
artistieke producenten nieuwe, arbeidsbesparende technieken, anders zul- 
len gebruiken. Zij zullen experimenteren met nieuwe multiplicatietech- 
nieken, lichteffecten, computers, etc., hetgeen iets geheel is anders dan 
efficiënt, arbeidsbesparend gebruik. Tegenover de niet of althans weinig 
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stijgende productiviteit in de culturele sector staat de veel grotere 
stijging van de arbeidsproductiviteit sinds (onder andere) de invoering van 
de lopende band en de rotatiepers in de industrie en de communicatiesec- 
tor en sinds (onder andere) de invoering van computers in de dienstensec- 
tor. Aan deze stijging van de arbeidproductiviteit zijn prijzen, investe- 
ringskosten en kosten van levensonderhoud gebonden. Producenten in de 
culturele sector blijven hierbij structureel achter. De markt raeikt meer 
en meer "ontwend" aan de prijzen die culturele producenten zouden 
moeten vragen voor hun uitvoeringen, unica en experimenten. Dit is 
onvermijdelijk omdat de markt "went" aan de fancy-prijzen per eenheid 
(massa)product of voor geleverde diensten, berekend door het geautoma- 
tiseerde bedrijfsleven. 
Indien er geen relatief steeds hogere subsidies verstrekt waren op het 
werk en de prijzen van culturele producenten, dan zouden de consumen- 
ten, relatief gezien, steeds meer voor culturele goederen en diensten 
hebben moeten gaan betalen. In vergelijking met andere zaken zouden 
deze goederen en diensten steeds duurder zijn geworden. Op een bepaald 
moment zouden unica, experimenten en uitvoeringen onbetaalbaar zijn 
geworden. Vanaf dat moment zijn stelsels van complementaire arbeids- 
voorzieningen noodzakelijk, wil men nog kunnen beschikken over nieuwe 
culturele goederen en diensten, over nieuwe unica, experimenten en uit- 
voeringen. Men kan hierover twisten, maar wij menen dat unica, experi- 
menten en uitvoeringen voor individuele consumenten onbetaalbaar ge- 
worden zijn in de moderne samenlevingen van de jaren twintig. Dit zou het 
eindpunt zijn van een aantal ontwikkelingen in die richting in de negen- 
tiende en het begin van de twintigste eeuw. In de jaren twintig leiden, ook 
in sommige delen van de culturele sector, nieuwe (re)productietechnieken 
tot een hoge mate van arbeidsproductiviteit. Dit gaat op voor de speel- 
film, toegepaste kunst, reclame, industrieel ontwerp, copiëren van beeld- 
materiaal en muziek, etc. Het prijsverschil van unica en experimenten 
met dit soort toepassingen van de techniek wordt opvallend groot. 
Nadien heeft dit proces zich op steeds bredere schaal en met steeds 
grotere prijsverschillen voortgezet. 

De productie van unica en het experiment 

Wat hiervoor gesteld is met betrekking tot de productie van unica en het 
experimenteren met nieuwe (re)productietechnieken is met name van 
belang voor de beeldende kunst. Unica worden echter eveneens geprodu- 
ceerd door beoefenaren van het ambacht. Ook worden er experimenten 
met nieuwe (re)productietechnieken, al dan niet in "multi-disciplinair 
verband", opgezet door beoefenaren van het theater, de muziek, de foto- 
grafie, de film. De noodzaak van complementaire arbeidsvoorzieningen is 
dan ook niet beperkt tot beeldende kunstenaars. Deze noodzaak doet zich 
ook voor in het ambacht en in andere disciplines van de scheppende 
kunsten. Hierop komen we terug in paragraaf 3.4. 



Conjunctuur: tussen speculatie en werken met behoud van uitkering 

Op de structurele factoren die complementaire arbeidsvoorzieningen on- 
vermijdelijk maken, spelen ook conjuncturele factoren in. Hoogconjunctu- 
ren, althans conjuncturele fasen met een hoge zwevende koopkracht en 
grote speculatieve geldstromen, jagen, relatief gezien, de prijzen omhoog 
van bepaalde nieuwe unica. De prijzen maken onder deze omstandigheden 
complementaire arbeidsvoorzieningen (ten dele) overbodig. De Parijse 
kunstmarkt heeft bijvoorbeeld enige van deze hausse-perioden gekend (7). 
Laagconjuncturen, althans tijden met massale en langdurige werkloosheid 
in het bedrijfsleven, hebben een andere Invloed op de onvermijdelijkheid 
van complementaire arbeidsvoorzieningen. Er zijn, ten tijde van massale 
werkloosheid, vele beroepen, ook buiten de culturele sector, die niet of 
slechts door een deel van de desbetreffende beroepsbeoefenaren uitge- 
oefend kunnen worden. Een zeker aantal werklozen zoekt niettemin naar 
de mogelijkheden om een beroep uit te (blijven) oefenen. Het bedrijfsleven 
vraagt de overheid om steun, gericht op het voortbestaan van ondernemin- 
gen en het behoud van werkgelegenheid. De overheid creëert arbeidsmo- 
gelijkheden, mede om deze tendensen te ondersteunen. 
Nieuwe complementaire arbeidsvoorzieningen komen tot stand: bedrijfs- 
steun, werken met behoud van uitkering, pro deo-activiteiten, tijdelijke 
arbeidsplaatsen, etc. 

Verzorgingssamenleving - verzorgingsstaat 

Men kan constateren dat in de voorbije decennia de Nederlandse overhe- 
den, i.c. gemeentebesturen en het rijk, zich het lot zijn gaan aantrekken 
van niet-valide producenten en van rendementloze (beeldende) kunste- 
naars. De verschillende gemoreerde voorzieningen (WSW, WK, BKR) zijn 
financieel mogelijk gemaakt, georganiseerd en uitgebouwd. Men kan hier- 
bij twee vragen stellen. Deze zijn: 

r 1. Waarom hebben overheden deze mogelijk gemaakt, georganiseerd 
[ en uitgebouwd; waarom ligt dit niet (meer) in handen van het parti- 

culier initiatief ? 
2. Is wat gebeurd is, het gevolg geweest van een min of meer toevallige 

verzorgingseuforie of mogen we aannemen, dat vergelijkbare voor- 
zieningen ook financieel mogelijk gemaakt zullen worden, georgani- 
seerd en uitgebouwd zullen worden, ook in tijden waarin de verzor- 
gingsstaat ter discussie staat. 

Wat de eerste vraag betreft: historisch gezien zijn gemeenten en rijk 
taken ten aanzien van de arbeidsvoorzieningen voor gehandicapten gaan 
delen met het particulier initiatief in de gezondheidszorg. Deze ontwikke- 
ling speelt zich af na de eerste wereldoorlog en loopt door tot in de jaren 
zestig. Het overheidsaandeel, zeker ten aanzien van financiële middelen 
en organisatorische kaders, groeit na de oorlog snel. De overheid kan in dit 
proces bogen op de bemoeienis met de werkloosheidsbestrijding en te- 
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werkstelling van (moeilijk plaatsbare) werknemers in de dertiger en veer- 
tiger jaren. Een belangrijke rol speelt de verklaring omtrent de universele 
rechten van de mens en het daarin opgenomen recht op arbeid. Deze 
verklaring stimuleert en legitimeert een actief beleid van de overheid op 
het terrein van de arbeidsvoorzieningen. 
De voorzieningen voor kunstenaars omvatten een mengvorm van samen- 
werking tussen overheid en particulier initiatief, en een volledige over- 
heidsvoorziening. De mengvorm kennen we als het Voorzieningsfonds voor 
Kunstenaars, een onderling waarborgfonds met naar verhouding hoge aan- 
vullende subsidies op de contributies. Qua filosofie is de overeenkomst 
met wettelijk geregelde werknemersverzekeringen opvallend. 
De volledige overheidsvoorziening is de BKR. Deze is, in zijn eerste 
toepassingen eind jaren dertig en na de oorlog, een bijzondere toepassing 
door enkele grote gemeenten van de Armenwet. Enkele kunstenaars lieten 
de gemeente enige kunstwerken wanneer zij een uitkering onvingen. Men 
sprak van een contraprestatie. We moeten aannemen dat, althans voor 
deze kunstenaars, klassieke beschermende instituties niet (meer) werk- 
ten. Er was geen maecenas die de aankoop van hun werk garandeerde, er 
was geen veilige academie met een gratis atelier of model, expositiemo- 
gelijkheden, goedkope kantine, prijsvragen en beurzen, zoals bijvoorbeeld 
in Parijs in die tijd (8). Er was geen katholieke kerk, zoals in het zuiden van 
Nederland, met een continue vraag naar kerkelijke kunst en ambachtelijk 
vervaardigde versierselen. Als er een instantie was die zou kunnen zorgen 
voor de armlastige kunstenaars in de grote steden rond de tweede wereld- 
oorlog, dan was het de gemeente. Het was rond 1950 normaal wanneer het 
rijk initiatieven als deze van grote gemeenten overnam, de financiering 
tot op grote hoogte zeker stelde, subsidievoorwaarden omschreef en 
andere, kleinere gemeenten stimuleerde om een initiatief in de sfeer van 
de complementaire arbeidsvoorziening te volgen. 
Mettertijd zijn met stelsels van complementaire arbeidsvoorziening zoals 
de WSW en de BKR bedragen gemoeid geraakt, waarvan we ons niet meer 
voor kunnen stellen dat ze uit particuliere bronnen opgebracht kunnen 
worden. 

De tweede vraag luidt, kort gezegd, of de complementaire arbeidsvoor- 
zieningen tijdgebonden zaken zijn of niet. Wij menen van niet. Wij menen 
dat het schier onvermijdelijk is dat voorzieningen als deze getroffen 
worden wanneer de omstandigheden daarom vragen. Het gaat om voor- 
zieningen voor personen die werken, maar die om structurele redenen 
relatief rendementsloos zijn. Daar kan de samenleving niet om heen. 
Initiatieven om hier wat aan te doen via bijzondere arbeidsvoorzieningen 
hebben hierom als vanzelf een zekere mate van legitimiteit, zeker zolang 
de kosten van de voorzieningen te overzien zijn en de baten (kunstwerken, 
allerhande goederen en diensten) een gebruiksfunctie kunnen dienen. Te- 
vens zien we dat ook in de huidige krappe tijd, gemeenten en rijk zich 
verplicht voelen een aantal initiatieven in de samenleving van werk creë- 
rende werklozen te ondersteunen. Zij financieren werken met behoud van 
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uitkering e.d., en reguleren de initiatieven wat dat betreft. Ook nu weer 
gaat het om initiatieven die zo legitiem geacht worden, dat zelfs een 
"arme", maar zich verantwoordelijk voelende overheid ze honoreert, ten- 
minste tot op zekere hoogte (9). 
Wij menen dan ook dat complementaire arbeidsvoorzieningen van over- 
heidswege erbij zullen horen, zolang de overheid verzorgende taken be- 
houdt ten opzichte van de samenleving. 

Ook al is men met ons van mening dat complementaire arbeidsvoorzienin- 
gen voor beeldende kunstenaars, in algemene termen gesproken, legitiem 
en zelfs onvermijdelijk zijn, daarmee is nog niet automatisch gezegd dat 
de Beeldende Kunstenaarsregeling hiertoe het juiste arrangement is en 
dat de mate waarin van deze voorziening gebruik gemaakt moet worden, 
aanvaardbaar is. 
Antwoord op vragen als deze veronderstelt, in aansluiting op de verslagen 
in hoofdstuk 1 en 2 van dit rapport, een nadere analyse van de positie van 
de beeldende kunstenaar in de samenleving, van de productie van unica en 
het artistiek experimenteren als beroepstaken en van het gebruik in de 
samenleving van nieuwe kunstwerken. In de komende drie paragrafen 
willen we op deze punten ingaan. 

3.2. Beeldend kunstenaar - gebruik van kunst in de samenleving - ver- 
zorgingsstaat: een conceptuele verkenning 

Beeldend kunstenaarschap: zin - zekerheid - erkenning 

Auteurs op het terrein van de sociale geschiedenis van de beeldende kunst 
wijzen op de grote afstand die er, zeker sinds het eind van de 19e eeuw is 
tussen de beeldende kunstenaar en de samenleving. (Dit kan zo in zijn 
algemeenheid, gesteld worden, onverlet de grote verscheidenheid die er 
bestaat bij individuele beeldende kunstenaars in hun beroepsopvatting en 
hun beroepsuitoefening. Vanaf de Renaissance reeds volgen de stromingen 
in de kunst elkaar in snel tempo op. In de huidige tijd zelfs steeds sneller. 
Langzaam is hierin het isolement gegroeid waarin kunstenaars verkeren). 
De kunstenaars, en met name de beeldende kunstenaars, hebben hun in de 
samenleving geïntegreerde positie van erkende en gewaardeerde am- 
bachtslieden of als opdrachtnemers voor onder andere de portretkunst 
verloren. Zij zijn min of meer geïsoleerd komen te staan. Zelfs de exclu- 
sieve greep van beeldende kunstenaars op vormgevingsprocessen in de 
samenleving lijkt sterk verminderd door andere, nieuwe instituties vein de 
moderne samenleving: industriële vormgeving, reclame, fotografie, film, 
een van de beeldende kunst losgemaakte architectuur, stedebouwkundige 
planning, etc. 
Een aantal scholen in de beeldende kunst heeft dit proces ideologisch 
onderbouwd of moeten accepteren met een ethos van zelfgekozen isole- 
ment, een ethos van vrijheid en autonomie in de beroepsuitoefening en een 
toenemend abstractivisme in de vormgeving (10). Wat dan de zin is voor 
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iemand om beeldend kunstenaar te zijn, is in deze ontwikkeling een 
probleem geworden. Vrijwel cillen die zichzelf tegenwoordig beschouwen 
als beeldend kunstenaar, lijken in een sterke mate van individualisme, 
autonomie, vrijheid en isolement hun waarde-oriëntatie te moeten vinden. 
Deze opvatting domineert niet voor niets onder de huidige generatie 
beeldende kunstenaars in Nederland (vgl. hoofdstuk 1). Inhoudelijk gezien 
moeten zij hun waarde-oriëntatie beleven in hun intensieve omgang met 
de (onvermoede) beeldende eigenschappen van materie en, sinds een vijf- 
tiental jaren, ook van lichaam en geest. Zij moeten de behoefte gevoelen 
de omgang met de beeldende eigenschappen te laten resulteren in nieuwe 
dingen of concepten die iets afbeelden of uitdrukken. De zin van beeldend 
kunstenaarschap is voor de meesten een samenspel van autonomie, inten- 
sieve omgang met materie of, tegenwoordig ook, lichaam en geest, en 
uitdrukkingsgerichtheid, expressiviteit. De producten hiervan zijn hun 
kunstwerken die gezamenlijk een oeuvre kunnen vormen. Mede hierom 
hebben wij aan het slot van hoofdstuk 1 gesteld dat de geconcentreerde 
wijze van werken die BKR-gebruikers kenmerkt, overeenkomt met de 
verwachtingen die men met betrekking tot het kunstenaarschap kan heb- 
ben. 
Een opvatting over zichzelf als deze hebben de meeste beeldende kunste- 
naars zich eigen gemaakt. 
Naast een meerderheid van de beeldende kunstenaars, die, ten einde 
geconcentreerd te kunnen werken, het isolement zoekt van het atelier, is 
er een minderheid, die een min of meer op de samenleving afgestemde 
werksituatie zoekt. De intensiteit van deze variant van het beeldend 
kunstenaarschap is niet kleiner dan die van de geconcentreerd werkende 
atelier-kunstenaar. 
In beide gevallen kan een volle tijdsbesteding nodig zijn voor het werk. Dit 
betekent dat het beeldend kunstenaarschap in principe als een beroep 
moet kunnen worden uitgeoefend. Beeldende kunstenaars moeten vanuit 
hun werk een bestaan kunnen opbouwen en erkenning kunnen verwerven bij 
anderen voor de (materiële en de immateriële) waarde, die hun werk 
vertegenwoordigt. 
Het beeldend kunstenaarschap brengt twee extrinsieke problemen met 
zich: dat van de bestaanszekerheid van de beeldende kunstenaar en dat 
van hun erkenning. Ze zijn extrinsiek omdat de kunstenaars anderen nodig 
hebben - erkenning en zekerheid ontstaat in een relatie van de beeldende 
kunstenaar met kunstconsumenten in de allerbreedste betekenis die dit 
woord kan hebben (11). 
Dat beide een structureel probleem zijn, is in de vorige paragraaf van dit 
hoofdstuk reeds betoogd. Het beroep kan vrijwel niet renderen. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat economische zelfstandigheid voor slechts zeer 
weinig beeldende kunstenaars is weggelegd, ondanks de grote professione- 
le en marktgerichte inzet Vcin velen. Onze Nederlandse gegevens (verge- 
lijk hoofdstuk 1) verschillen weinig van die in Duitsland (12). 
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Gezien vanuit de beeldende kunstenaar kan men het beeldend kunstenaar- 
schap definiëren als een bepaalde wisselwerking tussen zin, zekerheid en 
erkenning (schema 1). 

Schema 3.1. 
Beeldende kunstenaarschap gedefinieerd als een verhouding tussen 
zin, zekerheid en erkenning. 

beeldend kunstenaarschap 

Het gebruik van kunstwerken in de samenleving 

Terwille van de verspreiding en het gebruik van beeldende kunst bestaat er 
in de samenleving een breed scala van ruilbetrekkingen tussen produ- 
centen en consumenten van beeldende kunst. Een aantal van deze ruilbe- 
trekkingen is zeer eenvoudig; een individu koopt, leent, bestelt een kunst- 
werk van deze of gene beeldende kunstenaar zelf. Vele verlopen via een 
omweg: galerie, museum, kunstuitleen, etc. 
Voor Nederland hebben we kunnen vaststellen dat de meeste aankopen van 
kunstwerken van levende Nederlandse beeldende kunstenaars door parti- 
culieren, evenals 35% van hun opdrachten, rechtstreeks tot stand komen. 
Ook in Duitsland zijn beeldende kunstenaars voor het grootste deel op 
zogenaamde "Einzelkunden" aangewezen (13). 

Het zal duidelijk zijn, dat deze definitie van het gebruik van kunstwerken 
in de samenleving direct verwijst naar de institutionele vormen van de ruil 
en de ruilmechanismen in onze samenleving. De ruil en de ruilmechanis- 
men reguleren vraag en aanbod via prijzen, via geld. Het aanbod voor de 
ruil komt rechtstreeks en/of indirect van de beeldende kunstenaars. Het 
zijn hun ter verspreiding aangeboden kunstwerken of hun ervaring en 
deskundigheid, bijvoorbeeid ais leraar op de arbeidmarkt van het kunston- 
derwijs. De vraag is een kwestie van behoefte bij consumenten. De consu- 
ment op de markt selecteert naar behoefte. Met het gebruik van kunst- 
werken of de inschakeling van artistieke deskundigheid is verbonden de 
idee van selectie; wat wordt aangeboden, wie biedt zich aan en, bovenal, 
wat past bij de behoefte van de gebruiker. 

Even intrinsiek met de ruil is verbonden de idee van macht. In de samenle- 
ving zijn ruilrelaties niet de zinnebeelden van gelijkheid tussen ruilenden, 
maar velden waarin, al dan iet duurzaam, maatschappelijke ongelijkheid 
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en macht opgebouwd en bevestigd worden. Er is geen reden waarom de ruil 
die leidt tot de selectie en het gebruik van kunstwerken in de samenleving, 
niet eveneens met macht te maken zou hebben. 
Macht moet hier begrepen worden als een neutrale sociologische catego- 
rie. Het is controle van een van de partijen in een ruilrelatie (de consu- 
ment, de producent of de bemiddelende instanties) over de handelingsal- 
ternatieven van de andere partij. 
Men kan denken aan de controle van een consument over het aan- 
bod - welk deel van een totaal aanbod komt überhaupt in aanmerking voor 
consumptie; of aan controle over de consumptie - welk deel van de pro- 
ductie wordt aangeboden; of over de prijzen; of over wie er erkende 
producenten zijn; of over wie er mogen consumeren. 
Macht betekent dat ruil en selectie feitelijk worden ingeperkt of ver- 
ruimd, hetzij door de producent, hetzij door de consument, hetzij door een 
bemiddelende instantie. 
Het effect van macht op selectie en ruil is een grotere voorspelbaarheid 
van de uitkomst, een grotere zekerheid over de uitkomst voor producent 
en consument. In sommige gevallen is dit helaas slechts de zekerheid van 
de ondergang van deze of gene partij. 

Samenvattend willen wij stellen, dat we drie begrippen van elementair 
belang achten in een theorie over het gebruik van kunstwerken of de 
deskundigheid van kunstenaars in de samenleving. Het zijn de begrippen 
ruil, selectie en macht, die in een voortdurende wisselwerking staan met 
elkaar. 

In schema 2 tekenen we ze, evenals in het geval van beeldend kunstenaar- 
schap, als een driehoek. 

Schema 3.2. 
Gebruik van kunstwerken, gedefinieerd als een wisselwerking tussen 
ruil, selectie en macht. 

gebruik in de samenleving 

Waar ten behoeve van het gebruik van kunstwerken in de samenleving 
selectie plaatsvindt uit een totaal aanbod van beeldende kunst en waar de 
beeldende kunstenaar erkenning nodig heeft van zijn beeldend kunstenaar- 
schap, raken het beeldend kunstenaarschap en het gebruik van kunstwer- 
ken in de samenleving elkaar direct. Beeldende kunstenaars vinden de 
erkenning wanneer hun werk geselecteerd wordt door gebruikers; omge- 
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keerd verlenen gebruikers kunstenaars erkenning door hun werk te verkie- 
zen. 
Deze selectie kan blijken uit aankopen van kunstwerken, maar ook uit het 
verlenen van een diploma op een kunstacademie na de beoordeling van 
eindexamenproducten of uit een baan bij het kunstonderwijs. 
Waar erkenning van kunstenaars en selectie Vcin kunstwerken samengaan, 
heeft het kunstenaarschap zin en functioneert kunst in de samenleving. 
Een situatie als deze wijst op een optimaal functioneren van de vrije 
markt. Dat is wat schema 3.3 weergeeft. 
Het bijzondere van de vrije méirkt is zijn sterke persoonsgebondenheid en 
de aard van de te verhandelen waren. Elkaar vaak bekende producenten en 
consumenten of tussenpersonen treffen elkaar en moeten het eens zien te 
worden over de overdracht van unieke kwaliteitsgoederen: kunstwerken of 
het beeldend vermogen van een potentiële leraar of opdrachtverwerver. 
De vrije markt heeft weinig gemeen met de anonieme markt van massa- 
producten. 
In de literatuur wordt een karakterisering als deze van de vrije markt 
gegeven en uitgewerkt bijvoorbeeld door Moulin voor Frankrijk/Parijs, 
door Thurn voor Duitsland en de Verenigde Staten en door Gehlen voor 
Duitsland. In Nederland heeft Pen de handschoen opgenomen en betoogd 
dat de beeldende kunstenaar zich onderscheidt van de warme bakker, 
ondanks dat beiden op een vrije markt opereren en daarbij problemen 
kunnen ondervinden (1^). 

Schema 3.3. 
Producent en gebruik: de vrije markt. 

Beeldend kunstenaarschap 

Waar het gaat om de zekerheidsproblemen van de beeldende kunstenaar en 
machtsfactoren op de kunstmarkt, is er sinds de teloorgang van het 
klassieke maecenaat een hiaat. Zij verstoren de werking van de vrije 
markt. Het is en blijft onzeker of op de vrije markt individuele beeldende 
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kunstenaars bestaanszekerheid kunnen verwerven - ze kunnen voortdu- 
rend uit de gratie raken bijvoorbeeld. Het bieden van zekerheid aan 
beeldende kunstenaars gaat met zoveel verplichtingen gepaard voor de 
gebruiker, dat deze de eigen behoefte als selectiecriterium uit het oog zou 
verliezen. Macht en zekerheid moeten op een of andere wijze met elkaar 
verbonden worden in normen en in organisatorische verbanden, zoals 
eertijds in het maecenaat het geval was. 
De verzorgingsstaat is hier een intermediaire rol gaan spelen, gelijk bij 
vele andere problemen in het vrije spel der maatschappelijke krachten. 
Met bijvoorbeeld Van Doorn en Schuyt leggen wij het ontstaan van de 
verzorgingsstaat bij de bouw van een "reusachtige herverdelingsmachine- 
rie in naam van een systeem van collectieve risicodekking" (15). Herver- 
deling veronderstelt ingrijpen in de gegroeide machtsverhoudingen en 
risicodekking biedt zekerheid, om onze termen te gebruiken. Ook voor 
kunstenaars is de Nederlandse overheid (Rijk en gemeenten) enige zeker- 
heid door middel van bijzondere vormen van bijstand gaan creëren. De 
centrale overheid is deel gaan nemen aan het Voorzieningsfonds, grote 
gemeenten zijn, gebaseerd op de idee van contraprestatie, aan kunste- 
naars een specifieke uitkering gaan geven. Later zijn de contraprestatie- 
initiatieven geëvolueerd tot een arbeidsvoorziening die nu de BKR heet. 
Ze zijn, althans op papier, verbonden met een complementair overheids- 
beleid op het terrein van aankopen van en opdrachten aan levende Neder- 
landse beeldende kunstenaars. Dit is met andere woorden een zelfstandige 
deelname van de overheid aan de vrije markt; deze gaat zelf kunst 
verwerven (16). 

De verzorgingsstaat; bureaucratie - zorg - politieke macht 

De verzorgingsstaat is een abstracte, theoretische aanduiding voor de 
voorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van die taken in de 
contemporaine nationale, regionale en/of locale samenleving die niet 
(meer) overgelaten worden aan het vrije spel der maatschappelijke krach- 
ten, aan afzonderlijke individuen of hun particuliere organisaties. Taken 
die gesierd worden met een verwijzing naar het algemeen belang en 
collectieve risicodekking (17). Of, en zo ja, om welke taken het gaat in 
deze of gene samenleving, is een kwestie van politieke wilsvorming, 
politieke prioritering, politieke macht. 
Tot deze taken in de moderne samenleving behoort in ieder geval de zorg 
voor de bestaanszekerheid van de leden van de samenleving. 
De voorbereiding van taakstellingen voor de verzorgingsstaat en de uit- 
voering van aan de verzorgingsstaat toebedeelde taken wordt gekenmerkt 
door bureaucratie in beide betekenissen van dit woord. Op de eerste plaats 
in de betekenis van complexe organisaties van overheidsdienaren, die, met 
het oog op efficiëntie en p>olitieke controleerbaarheid, hiërarchisch geor- 
ganiseerd zijn: departementen, ambtelijke diensten, griffies, secreta- 
rieën. 
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Op de tweede plaats in de betekenis van 'aan regels gebonden'. De verzor- 
gingsstaat opereert volgens in principe openbaar bekende en politiek 
controleerbare regels. 
Voor wat betreft de rol van de verzorgingsstaat in de wereld van de 
beeldende kunst volstaat deze wel erg beknopte en schematische weerga- 
ve. In dezen is het van belang te weten dat in het begrip verzorgingsstaat 
de begrippen bureaucratie, zorg en politieke macht geïncorporeerd zijn. 

Schema 3A. 
De verzorgingsstaat, gedefinieerd ais een wisselwerking tussen bu- 
reaucratie, zorg en politieke macht. 

verzorgingsstaat 

De factor van de zorg voor bestaanszekerheid vertegenwoordigt een 
aanknopingspunt met het beeldend kunstenaarschap, zoals dat hierboven 
met de begrippen zin, zekerheid en erkenning gedefinieerd is. De factor 
politieke macht kan zich uitstrekken tot het gebruik van kunstwerken in 
de samenleving en de machtsfactoren die daarbij (kunnen) meespelen. 
Een institutie als de BKR, waar het in het onderhavige onderzoek om gaat, 
past in dit model. Het is een vorm van staatszorg voor beeldende kunste- 
naars voor wie zekerheidsproblemen te groot (dreigen te) worden. 
Huist in het geval van een complementaire arbeidsvoorziening als de BKR 
strekt de staatszorg zich uit tot de zin van een bepaalde beroepsuitoefe- 
ning. De uitoefening van het beeldend kunstenaarschap is immers mede 
een doel van deze regeling. 
In schema 3.5. is weergegeven hoe men zich "de beeldende kunstenaar in 
de verzorgingsstaat" theoretisch kan voorstellen. 

In principe hoeft de verzorgingsstaat voor beeldende kunstenaars overi- 
gens niet de vorm aan te nemen van de BKR zoals we die nu kennen. 
Allerlei soorten van overheidsaankopen en -opdrachten, beurzen of subsi- 
dies waarin sociale elementen (inkomsten, geslacht, leeftijd, beroepsma- 
tigheid) meespelen bij de toekenning (18), subsidies of wettelijke regelin- 
gen voor verzekeringen en onderlinge garantiefondsen (19), sociale uitke- 
ringen aan kunstenaars zoals deze tot 1969 voorzien waren in het kader 
van de BKR (20) en in de huidige discussie over de toekomst van het VvK 
een rol spelen (21) zijn alle eveneens vormen waarin zorg voor kunstenaars 
zijn beslag kan krijgen. 
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Schema 3,5. 
De beeldend kunstenaar in de verzorgingsstaat. 

beeldend kunstenaarschap verzorgingsstaat 

 > BKR^  

De organisatie vcin politieke macht in de verzorgingsstaat heeft directe 
gevolgen voor de machtsverhoudingen in de samenleving. Omgekeerd 
bepalen machtsverhoudingen in de samenleving de politieke prioriteiten in 
de verzorgingsstaat. Deze beide factoren staan in een onderlinge wissel- 
werking. Hierlangs verloopt dan ook de verbinding van de staat met het 
gebruik van kunst in de samenleving: belangenafweging, invloed op poli- 
tieke besluitvorming, etc. Bezien vanuit de invloed van politieke macht op 
de maatschappij in het algemeen spreekt men in dit verband van de 
interventiestaat. In schema 3.6. is deze verbinding af geheeld. De verbin- 
ding die zo tot stand komt tussen de overheid en het gebruik van kunstwer- 
ken in de samenleving is van tamelijk recente datum. Het zijn gebruik- 
regulerende aspecten van de kunst- en cultuurpolitiek, zoals deze spelen 
in de pogingen tot verbreding van het kunstgebruik door horizontale en 
verticale cultuurspreiding, de subsidiëring van het kunstgebruik, de eigen 
kunstaankopen en -opdrachten en al die beleidslijnen die mede tot doel 
hebben de afhankelijkheidspositie, de onmacht van beeldende kunstenaars 
op de vrije markt te verlagen. Als specimen hiervan kan men naast de 
inrichting en financiering van het kunstvakonderwijs, het beleid noemen 
dat rond 1975 beoogd werd in het praktijkonderzoek beeldende kun- 
sten (22). Door stelselmatig beeldende kunstenaars uit hun isolement te 
halen en te (her)integreren in bijvoorbeeld processen van ruimtelijke en 
architecturale vormgeving zou een nieuwe beroepspraktijk voor beelden- 
de kunstenaars gevonden kunnen worden. Acceptatie van beeldende kun- 
stenaars in een nieuwe beroepspraktijk door de vrije markt zou de desbe- 
treffende kunstenaars indirect een grotere bestaanszekerheid moeten 
garanderen. 
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Schema 3.6. 
Staat en gebruik van kunst: kunst- en cultuurpolitiek. 

verzorgingsstaat 

Schema 3.3., 3A, 3.5. en 3.6. tezamen vormen een algemeen conceptueel 
model omtrent de positie van de kunstenaars in de samenleving en de 
problemen die zij kunnen krijgen bij het vinden van erkenning voor hun 
beroepsactiviteiten of bij het opbouwen van een (enigszins) zeker bestaan. 
De positie van de beeldende kunstenaars is enerzijds een kwestie van hun 
verhouding tot het gebruik van kunstwerken en artistieke deskundigheid in 
de samenleving. Deze verhouding is de basis voor wat met het begrip vrije 
markt wordt aangeduid. Anderzijds bepaalt de verzorgingsstaat tegen- 
woordig in belangrijke mate het functioneren van beeldende kunstenaars 
en van het gebruik vém kunstwerken en van artistieke deskundigheid in de 
samenleving. Voor het eerste punt zij kortheidshalve verwezen naar de 
BKR; het tweede wordt aangeduid met de term kunst-en cultuurbeleid. 

schema 3.7. 
De wereld van de beeldende kunst. 

beeldend kunstenaarschap 

^ > BKR^ 

verzorgingsstaat 

zin zekerheid $ > zorg bureaucratie 

vrije 
markt 

erkenning politieke macht 
  

kunst- en 
cultuur- 
politiek 

gebruik van kunst 
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Het in schema 3.7. weergegeven conceptuele schema, dat wij aanduiden 
met de term "wereid van de beeidende kunst", leent zich voor verdere 
uitwerking en detaillering. Elders hebben wij zulks gedaan (23). Hier is het 
niet nodig. De algemene begripsbepaling met betrekking tot de positie van 
beeldende kunstenaars kan volstaan met het oog op hetgeen wij in de 
komende paragrafen wensen te stellen over de productie van unica in de 
moderne samenleving en over het gebruik van kunstwerken en van artis- 
tieke deskundigheid. 

3.3. De productie van unica en de uitvoering van experimenten 

De meeste personen, die naar hun eigen opvatting en naar het oordeel 
daarover in de samenleving beeldend kunstenaar zijn, zijn producenten 
van unica. Het gaat om producenten van schilderijen, grafiek, objecten 
etc. die, om met bijvoorbeeld Moulin te spreken, uniek zijn, onvervang- 
baar en zonder een productief doel (2ft). Tevens worden ze geproduceerd 
ofxlat ze nooit vernietigd zuilen worden, zulks in tegenstelling tot alle 
andere goederen waarover we in de samenleving beschikken. 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk hebben wij erop gewezen, dat de 
relatieve prijs voor de productie van unica, waaronder kunstwerken, zo 
hoog is geworden, dat het meer en meer een rendementsloze productie- 
vorm is geworden. In deze, van Baumol afgeleide tendens, zoeken wij de 
verklaring voor het ontstaan en de onvermijdelijkheid van complementai- 
re arbeidsvoorzieningen voor (beeldende) kunstenaars. 
Wij menen in dit verband een tweetal bijzondere ontwikkelingen in de 
kunstenwereld te moeten aanstippen. Deze lijken ons van belang als 
gedeeltelijke verklaringen voor de snelle groei vein het aantal vrije beel- 
dende kunstenaars in Nederlcind, met name gedurende de laatste twee 
decennia. Daarmee zijn het tevens factoren ter verklaring van een deel 
van het exponentieel gegroeide gebruik van de BKR in die tijd (25). Wij 
willen op factoren wijzen die ingaan op de toetreding tot het beroep van 
beeldend kunstenaar, tot de status van producent van bepaalde unica. De 
eerder in dit verband genoemde factoren als "aantrekkingskracht" en het 
wegvallen van een taboe in de jaren zestig (26), statistische factoren die 
de deelname aan het kunstvakonderwijs bepalen (27) of het vooruitzicht 
om via complementciire arbeidsvoorzieningen op professionele wijze de 
kunst te beoefenen, kunnen aangevuld worden met meer algemene histo- 
rische en daarmee objectieve factoren. De beleidsmatige relevantie van 
het aanduiden van de bedoelde factoren is dat men niet te hoge verwach- 
tingen moet hebben de toetreding tot het beroep van beeldend kunstenaar 
te kunnen beïnvloeden en beperken door voorlichting die de aantrekkelijk- 
heid van het beroep relativeert of door maatregelen die deelname aan het 
kunstvakonderwijs en de vrije richtingen daarvan beperkt. Brede voorlich- 
tingscampagnes, gebaseerd op bijvoorbeeld het leren en beoefenen van 
een vak in plaats van zoiets esoterisch als met kunst bezig zijn, of 
toelatingsbeperkingen ten aanzien van het kunstvakonderwijs zouden, 
mede vanwege de te bespreken factoren, kunnen leiden tot verhoogde 
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autodidacte toetreding tot het beroep van beeldend kunstenaar (28) of 
toetreding via de instituties van het tweede kans onderwijs (vrije acade- 
mie, zelfstudie, open school etc.) (29). De factoren betreffen de volgende 
twee punten: 
1. de verhouding tussen kunst en ambacht; 
2. de verhouding tussen toegepaste kunst en vrije kunstbeoefening ten 

aanzien van het gebruik van nieuwe productiemogelijkheden. 

Kunst en ambacht 

Men kan zich de verhouding tussen kunst en ambacht voorstellen als iets 
dat zich beweegt tussen twee uitersten. Beide uitersten hebben betrek- 
king op de productie van unica. Echter, extreem gesproken, in het am- 
bacht legt men zich erop toe naar traditionele voorbeelden met een zo 
hoog mogelijke graad van perfectie en vakbekwaamheid de unica te 
produceren. Hiertegenover staat dan de beeldende kunst als die vorm van 
productie van unica, waarin men de vormelijke en/of expressieve moge- 
lijkheden van materialen en media uitprobeert. Voor de industriële revolu- 
tie was er feitelijk een hoge mate van integratie tussen ambacht en 
beeldende kunst (30). Ook in de twintigste eeuw zijn er stromingen waarin 
kunst en ambacht in hoge mate samengaan. Men kan bijvoorbeeld wijzen 
op de "arts and crafts mouvement" (31), de meer traditionele landschap- 
schilders en Academisten in Frankrijk (32), kerkgebonden kunstenaars of 
op die categorieën beeldende kunstenaars, die zich toeleggen op de (voor- 
heen) ambachtelijke disciplines als keramiek, textiel en sieraad. In de 
onderzoeksgroep van het leefsituatie-onderzoek beeldende kunstenaars 
beoefent 11% een van deze disciplines als hoofddiscipllne. 
Echter, het pure ambacht is om dezelfde reden in hoge mate rendement- 
loos geworden als de beeldende kunst. Het ambacht heeft daarmee op 
zichzelf zijn aantrekkelijkheid verloren voor diegenen die unica willen 
produceren. Het ambacht is, zo kan men stellen, geen alternatief meer 
voor de beeldende kunst. 
De beoefening van artistieke richtingen in bijvoorbeeld de keramiek, de 
textiele werkvormen en de sieraadkunst past beter bij de marginale 
positie van de producenten van unica in de samenleving. Daarom lijkt nu 
een oriëntatie op de beeldende kunst en niet op het ambacht voor de hand 
te liggen. De beeldende kunst en het aantal beeldende kunstenaars groeit 
in dat kader door en in het verlengde van de neergang van het ambacht. 

Toegepaste kunst en vrije kunst 

In de toegepaste kunst gaat het niet primair om de productie van unica. 
Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe vormen en/of expressiemogelijk- 
heden die zich lenen voor massafabricage. Voor wat betreft de gerichtheid 
op de ontwikkeling van nieuwe vormen en/of expressiemogelijkheden 
staat de toegepaste kunst op één lijn met de vrije beeldende kunst. 
Tegenover de toegepaste kunst staat een duidelijke maatschappeiijke 
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vraag. De consumptiegoederenindustrie, de technologische vernieuwing 
en de exportbevordering investeren erin. Een beroep in de toegepaste 
kunst is op zichzelf aantrekkelijk voor diegenen die in vormen en/of 
expressiemogelijkheden van materialen en/of media geïnteresseerd zijn. 
Toch is er geen duidelijke tendens dat een "teveel" aan beeldende kunste- 
naars "afvloeit" in die richting. 
Voorzover zulks al gebeurt, staat daartegenover dat van het bezig zijn 
met vormelijke en/of expressieve mogelijkheden zo'n sterke fascinatie uit 
kan gaan, dat beroepsbeoefenaren uit de toegepaste sfeer de "andere" 
kant op switchen en beeldend kunstenaar willen worden, unica willen 
produceren door bezig te zijn met vormelijke en/of expressieve mogelijk- 
heden (33). De netto-invloed op het aantal beeldende kunstenaars van de 
werkgelegenheid in de industriële vormgeving hoeft daarom niet groot te 
zijn. 

3A. Het gebruik van kunstwerken in de samenleving 

Is er in de samenleving (voldoende) behoefte aan kunstwerken of aan de 
deskundigheid die beeldende kunstenaars kunnen uitbrengen ? Is er een 
gebruik in de samenleving dat een voldoende aantal beeldende kunstenaars 
hun erkenning oplevert ? 
Er zijn een aantal feiten te noemen die op het tegendeel wijzen. Eenderde 
van de beeldende kunstenaars had in 1980 geen inkomsten op de vrije 
markt. Voor degenen die deze wel hebben: 

waren de inkomsten minder dan ƒ 3500,- voor de helft van hen; 
waren de gemiddelde bruto inkomsten ten hoogste ƒ 10,- per uur; 
waren de inkomsten van niet meer dan U% hoger dan ƒ ‘4-U.500,- (34). 

Wiesand meldt dat slechts een 20% van de beeldende kunstenaars een 
redelijk grote kans heeft op de vrije markt (35). 
De vrije markt vertegenwoordigt met andere woorden een vrije markt die 
in geen verhouding tot het aanbod staat. Een maatregel als de Aankoop- 
subsidieregeling Kunstwerken heeft hierop een beperkte verruimende in- 
vioed gehad. Ten tijde van de hoogconjunctuur van de jaren zestig en 
zeventig steeg het aantal gesubsidieerde aankopen van + 1000 in 1960 tot 
+ 23.000 in 1973 (36). 
De vraag van de vrije markt is echter niet de enige indicator voor de vraag 
en het gebruik van kunstwerken in de samenleving. Andere indicatoren 
tezamen wijzen op een breder gebruik van kunstwerken in de samenleving. 
Of en zo ja, inhoeverre deze kunstmatig is en voortvloeit uit de omvang 
van het aanbod of de pressie van de zijde van instanties die bemiddelen 
tussen vraag en aanbod, is niet bekend. Niet uitgesloten kan worden dat 
ook voor het gebruik van kunstwerken geldt wat Schuyt in algemene 
termen stelt omtrent niet in een marktsituatie gearticuleerde behoeften: 
"Veel behoeften en noden kunnen zich in een vrije marktsituatie niet 
articuleren tot een vraag. Het zijn vooral de goed en sterk georganiseerde 
groepen en belangen die hun behoeften weten te vertalen in een vraag. (...) 
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Als er in de huidige samenleving in valse behoeften wordt voorzien zijn het 
(...) de behoeften die voorzien worden via een geconstrueerde vraag op de 
vrije markt" (37). 
Wanneer een tendens als deze zou opgaan voor het gebruik van kunstwer- 
ken, dan vloeit deze niet of nauwelijks voort uit de inspanning en organisa- 
tie van kunstenaars. Hun organisatiegraad is niet hoger dan 46% (38) en 
hun individuele deelname aan organisaties is tamelijk gering. Weinigen 
komen op voor velen, en zulks via vele en onderling op cruciale punten 
verdeelde organisaties. De "constructie van de vraag" zou moeten voort- 
vloeien uit de invloed en organisatie van bemiddelende instanties die als 
adviescommissies geldstromen van de overheid met betrekking tot de 
beeldende kunst sturen (BKR-commissies, commissies voor subsidies, per- 
centage-opdrachten, wijk- en stadsverfraaiing, culturele raden, etc.) of 
instanties als Kunst en Bedrijf, COSA, galerieën, tentoonstellingsruimten, 
kunstuitleeninstellingen. 
Hoe dit ook zij, buiten het circuit van de vrije markt voor kunstwerken, 
kan men de volgende aanwijzingen vinden omtrent het gebruik van kunst- 
werken en de deskundigheid van kunstenaars: 
1. Een bedrag in de overheidsuitgaven voor docenten/beeldende kun- 

stenaars aan instellingen voor kunstvakonderwijs van de ministeries 
van O & W en van CRM a ƒ 45,9 miljoen (begroot) in 1980 (39); 

2. Een bedrag in de uitgaven van ministeries, provincies en gemeenten 
voor de honorering van adviezen van beeldende kunstenaars, mees- 
tentijds voor het lidmaatschap als deskundige in een commissie. Dit 
bedrag was ƒ 1,1 miljoen (begroot) in 1980; 

3. + 240.000 kunstwerken die aangekocht zijn via de BKR en een 
bestemming hebben gekregen in openbare en semi-openbare instel- 
lingen (data per augustus 1982). Het gaat om 40% van de kunstwer- 
ken in rijksbezit en om 92% van kunstwerken in gemeentebezit met 
een bestemming (40); 

4. + 42.000 kunstwerken, die aangekocht zijn via de BKR en aan 
artotheken ter beschikking zijn gesteld, dat wil zeggen + 8% of 6000 
kunstwerken uit de kleine en middelgrote gemeentelijke collecties 
met een bestemming + 36.000 kunstwerken uit de grote collecties 
van Amsterdam (20.000), Groningen (9600), Den Haag (4100) en 
Rotterdam (2000) (data per augustus 1982); 

5. Ongeveer 65.000 uitleningen van particuliere kunstuitleeninstel- 
lingen in 1981 (data verstrekt door drs. A. Coenen van de Stichting 
Research voor het Beleid te Leiden). 

6. 7,5 miljoen personen die in 1979 en 1980 een bezoek brachten aan 
117 musea in Nederland voor beeldende kunst (41). 

Een negatieve aanwijzing omtrent de vraag of het gebruik in de samenle- 
ving opweegt tegen het aanbod van kunstwerken en van datgene wat 
beeldende kunstenaars kunnen, kan men vinden in de hoeveelheid werk- 
stukken die voor gebruik gereed zijn, maar (nog) geen bestemming hebben 
gekregen in de samenleving (42). 



Voor de via de BKR verworven kunstwerken gaat het om 
+ 120.000 kunstwerken (+ 60%) bij de DVR, waaronder de gehele 
collectie oningelijste grafiek; 
+ 30.000 kunstwerken (38%) bij de gemeente Amsterdam, waaronder 
een niet-uitleenbare collectie oningelijste greifiek en tekeningen; 
+ 52.000 kunstwerken (28%) bij andere gemeenten. 

Al deze feiten tezamen geven geen eensluidend antwoord op de vraag of 
het aanbod te groot is voor de vraag. Er zijn aanwijzingen dat diegenen 
gelijk kunnen hebben, die stellen dat er nog immer een grote latente vraag 
is, zowel bij particulieren als in de (semi-) openbare sfeer. Voor nog vele 
kunstwerken zou er plaats zijn; voor nog vele beeldende kunstenaars een 
maatschappelijk aanvaarde positie en inbreng. Er zijn echter ook aanwij- 
zingen dat diegenen gelijk kunnen hebben die stellen dat er te veel 
kunstenaars en te veel kunstwerken zijn; dat de vraag ongeveer is uitgeput 
en niet of nauwelijks meer via overheidsmaatregelen verruimd kan wor- 
den. 
Wij willen geen uitspraak hieromtrent doen, hoewel het eerste standpunt 
ons persoonlijk aanspreekt. Zo'n standpunt immers blijft de weg wijzen 
naar een actief kunstbeleid en bevestigt onze eigen gevoelens ten opzich- 
te van de huidige en de komende generaties beeldende kunstenaars en hun 
werk. 
Wel willen wij, ter verduidelijking van de discussies op dit punt, ingaan op 
de verhouding tussen de economische vraag en het gebruik van kunstwer- 
ken en op de soorten gebruik die men in dat verband zou kunnen onder- 
scheiden. 

Koopkrachtige vraag 

Hoewel de prijzen voor kunstwerken op de vrije markt veelal een margi- 
naal karakter hebben ten opzichte van hun totale productie- en versprei- 
dingskosten, gaat het bij de aanschaf van een kunstwerk en de honorering 
van een opdracht om niet geringe bedragen. De gemiddelde verkoopprijs 
was voor de Nederlandse beeldende kunstenaars in 1980 ƒ 1500,-. Hierom 
moet men stellen dat de vraag economisch interessant is, wanneer het de 
vraag is van koopkrachtige p>articulieren, instellingen en/of overheden. In 
dit verband vermeldt Havermans voor de jaren vijftig in Nederland drie 
prijsniveau's (43). Deze zijn: 
1. Hoogste prijsniveau, te weten de internationéile markt in Parijs en in 

de Verenigde Staten. Toendertijd opereerden volgens hem een tien- 
tal Nederlandse kunstenaars met succes op die markt. 

2. Een tweede, lager prijsniveau omvat de aankopen van het rijk, grote 
gemeenten, musea en enkele verzamelaars. 

3. Als derde en laagste prijsniveau wijst Havermans aan de verkoop- 
prijzen op tentoonstellingen van verenigingen van beeldende kunste- 
naars en in de kunsthandel, die zich met de kunst van eigen tijd bezig 
houdt. In dezelfde orde liggen de relatief niet onbelangrijke directe 
particuliere verkopen en opdrachten. 
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Moulin beschrijft de Parijse verkoop van schilderijen via galerieën, even- 
eens in de jaren vijftig. Ook zij wijst op hoge prijzen, in Parijs en 
daarbuiten. Economische factoren die zij in dat verband noemt zijn specu- 
iatiepraktijken en buitenlandse (kunst)handel (^^). Hiermee in verband 
staan modieuze trends (^5). 
Naast deze, wat verdachte economische factoren die de vrije markt 
bepalen, wijst zij op twee typen bonafide, maar redelijk koopkrachtige 
kopers. Enerzijds zijn er de rijke kopers van mooie doeken die kopen wat 
hun behaagt. Anderzijds zijn er wat minder rijke kopers die zoeken naar 
kunstwerken die een goede plaats kunnen veroveren in de esthetische 
waardenhiërarchie. Zij zoeken "klasse-werk", maar kunnen wat dat be- 
treft de deskundigheid en reputatie van bijvoorbeeld een galeriehouder 
niet missen (^6). 
De vraag naar kunstwerken en het gebruik ervan door particulieren, 
instellingen en overheden die niet (voldoende) koopkrachtig is of, voor wat 
betreft overheden, zulks geen prioriteit geven, moet zich echter buiten de 
vrije mcirkt om realiseren. Deze is aangewezen op: 

Subsidies als die voor percentageregelingen, museale aankopen, 
kunstuitleen en BKR-aankopen; 
Relatief lage prijzen en huurvergoedingen voor het gebruik van 
kunstwerken. Men kan in dit verband denken aan lage toegangsprij- 
zen voor musea, relatief lage huurvergoedingen in de kunstuitleen of 
de beheerskosten van kunstwerken in (semi-) openbare gebouwen. 

Een tussenvorm tussen de koopkrachtige vraag op de vrije markt en de niet 
(voldoende) koopkrachtige vraag in andere circuits is de subsidiëring van 
aankopen op de vrije markt, rechtstreeks of via belastingfaciliteiten. De 
vraag wordt zo, strikt economisch bekeken, eerder koopkrachtig. De facto 
heeft rechtstreekse subsidiëring via de ASK tussen 1960 en 1978 met name 
de bestaande koopkrachtige vraag versterkt en behouden. 

3.5. Samenvatting: omtrent de noodzaak van complementaire arbeids- 
voorzieningen voor kunstenaars 

Theoretisch gezien achten wij complementaire arbeidsvoorzieningen voor 
kunstenaars noodzakelijk, cüthans ervan uitgaande dat kunst nodig is. Dit 
geldt voor die kunstenaars die unica produceren, experimenten uitvoeren 
of uitvoeringen verzorgen. De beide eerstgenoemde productiewijzen wor- 
den (onder andere) beoefend door beeldende kunstenaars. Voor deze is er, 
in de vorm van de Beeldende Kunstenaarsregeling, een complementaire 
arbeidsvoorziening. 
De noodzaak van complementaire arbeidsvoorzieningen voor kunstenaars 
vloeit ons inziens niet in de eerste plaats voort uit een bijzondere, ethisch 
geladen, verantwoordelijkheid voor bepaalde personen, i.c. kunstenaars 
die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Een dergelijke 
"kunstenaarsethiek" kan geen (blijvende) basis zijn voor een zogenaamd 
kunstenaarsbeleid, zeker niet vanaf het moment dat er algemene voorzie- 
ningen bij wet zijn geregeld voor alle Nederlandse ingezetenen die over 
onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. 
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Voordien, dus voor het moment dat de Algemene Bijstandswet is gaan 
functioneren, is de toenmalige "sociale bijstand" aan beeldende kunste- 
naars wel vanuit een dergelijke "kunstenaarsethiek" gelegitimeerd. Boek- 
man bijvoorbeeld heeft in de "onvoldoende bestaansmiddelen" of zoals dat 
toen heette, de armoede, van beeldende kunstenaars de aanleiding gevon- 
den voor een actieve kunstpolitiek {kl). Na de oorlog zijn de sociale 
voorzieningen voor beeldende kunstenaars gelegitimeerd door de ver- 
plichtingen van de Nederlandse samenleving en de overheid vanwege hun 
bijzondere verdiensten in het kunstenaarsverzet (^8). Bijzondere, ethisch 
geladen verantwoordelijkheden van overheid, versterken de bereidheid om 
een specifiek beleid te voeren waaraan structurele factoren ten grondslag 
liggen en dat daarom min of meer noodzakelijk is. 
De noodzaak van complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende 
kunstenaars vloeit ook niet voort uit de uitgangspunten voor een kunst- en 
cultuurpolitiek. Deze tracht de voorwaarden te scheppen voor het gebruik 
van kunstwerken en de deskundigheid van kunstenaars in de samenleving 
en voor de ontwikkeling van de kunst. De belangen van individuele be- 
roepsbeoefenaren zijn hieraan ondergeschikt. Ze hebben een plaats erin, 
omdat het gebruik en de vernieuwing in vele gevallen een voltijdse en 
geconcentreerde beroepsuitoefening vooronderstelt en omdat de inzet 
van velen de selectie naar "topkwaliteit" of bijzondere gebruikswensen 
vergemakkelijkt. Ook in dit verband is er eerder sprake van de versterking 
van de bereidheid om het specifieke beleid te voeren dat vanwege struc- 
turele factoren min of meer noodzakelijk is. 
Wij achten complementaire arbeidsvoorzieningen voor (de meeste) kun- 
stenaars noodzakelijk omdat kunstenaars, ook wcinneer zij beschikken 
over voldoende artistiek scheppend vermogen en vaktechnische bekwaam- 
heid, structureel niet (meer) in staat zijn hun beroep op rendabele wijze 
uit te oefenen. Kunstenaars moeten hun uitvoeringen verzorgen, unica 
produceren en exp>erimenten uitvoeren in een samenleving waarin de 
arbeidsproductiviteit in de massagoederen-productie en de geautomati- 
seerde dienstverlening prijs-en inkomensniveau's bepaalt. De arbeidspro- 
ductiviteit van de kunstenaars is echter op een nagenoeg negentiende 
eeuws, pre-industriëel niveau moeten blijven staan. Deze kan nagenoeg 
niet verhoogd worden omdat uitvoeringen een hoge personele inzet eisen, 
unica per stuk geproduceerd moeten worden en in experimenten de eisen 
van de arbeidsproductiviteit niet kunnen gelden. 
Een niet-renderende vrije markt moet hiervan het gevolg zijn. Wij noteer- 
den tegelijkertijd twee uitersten: een inkomsteneffect voor beeldende 
kunstenaars van gemiddeld ƒ 10,- per uur bruto (1980) tegenover gemid- 
delde prijzen voor aankopen en opdrachten die slechts opgebracht kunnen 
worden door gebruikers met een grote koopkracht. De gemiddelde prijs 
was in 1980 ƒ 1500,- per aankoop of opdracht. 
Wij menen tevens dat de positie van beeldende kunstenaars nog verder 
verzwakt wordt door het voortgaande rendementverlies, ook in andere 
sectoren van de kunst. Dit betreft met name de uitvoerende sfeer in de 
muziek. De vraag op de vrije markt wordt kleiner, de subsidiestructuren 



67 

staan onder druk, het talent lijkt sinds de tweede wereldoorlog andere 
sectoren van de kunst op te zoeken. Dit kan de beeldende kunst zijn, 
waarin het aantal beroepsbeoefenaren (snel) stijgt. Dit kan deze sector 
zijn omdat de moderne beeldende kunst inhoudelijk het best past bij de 
marginale positie van kunstenaars in de samenleving. De moderne beel- 
dende kunst bestaat voor een belangrijk en ideologisch overheersend deel 
uit het abstracte en sociaal vrije uitproberen van vormelijke en/of expres- 
sieve mogelijkheden in de productie van unica. 

Het is in de context van de noodzaak van complementaire arbeidsvoorzie- 
ningen voor beeldende kunstenaars dat wij de mogelijke beleidsontwikke- 
lingen willen bespreken en evalueren. Dit gebeurt in het vierde hoofdstuk. 
Eén beleidsvariant sluiten wij daarbij uit. Dat is niets doen en de comple- 
mentaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunstenaars laten voor wat 
ze op dit moment zijn. Op grond van de kritiek op de Beeldende Kunste- 
naarsregeling, die wij geuit hebben in hoofdstuk 2, kunnen wij niet anders 
dan een bijdrage leveren aan het zoeken naar ander en beter beleid. 
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Hoofstuk 4 

BELEIDSPERSPECTIEVEN VOOR DE BEELDENDE KUNSTENAARSRE- 
GELING 

4.1. De huidige Beeldende Kunstenaarsregeling 

In de voorgaande hoofdstukken is het functioneren van de huidige Beelden- 
de Kunstenaarsregeling beschreven. In de inleiding is aangegeven hoe deze 
regeling werkt; in hoofdstuk 1 is de positieve betekenis ervan aan de orde 
geweest voor de grote meerderheid van de beeldende kunstenaars die er 
een beroep op (moeten) doen; in hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat het 
een regeling is met problemen. De doelstellingen worden niet gereali- 
seerd. Datgene wat via BKR-voorzieningen tot stand komt zijn afgeleide 
effecten wanneer men uitgaat van de letter van de regeling. Kortweg 
hebben wij deze situatie getypeerd met de uitspraak dat de BKR functio- 
neert, maar niet volgens plan. 
Aan deze situatie ligt een fundamenteel probleem ten grondslag. Dat is 
dat de BKR niet gebaseerd is op een (enigszins) consistent en op zijn 
consequenties beproefde beleidstheorie die in een breder kader past. 
Weliswaar kan men, gelijk wij hebben gedaan, de BKR analyseren als was 
het een rpgeling met een consistente beleidstheorie, maar men komt dan 
tot de conclusie dat: 
1. De formuleringen van begrippen en van doel-middelen-relaties ef- 

fectief beleid niet aannemelijk maken. Een aantal begrippen is daar- 
voor te moeilijk en in de gewenste doel-middelen-relaties zitten te 
veel vrijblijvende en/of oncontroleerbare momenten; 

2. De regeling op essentiële punten fricties oplevert met aanverwante 
beleidsterreinen; 

3. De regeling, zoals hierboven gezegd is, functioneert maar niet 
volgens plan. 

In de huidige formulering is de BKR eerder een historisch compromis 
tussen betrokken partijen bij sociale voorzieningen voor beeldende kun- 
stenaars. Deze betrokken partijen zijn onder andere beeldende kunste- 
naars en hun organisaties, beleidmakers op het terrein van de sociale 
zekerheid, beleidmakers op het terrein der kunsten, gemeenten, gebrui- 
kers van kunstwerken en voor gebruikers opkomende deskundige instanties 
in de wereld van de beeldende kunst (bijvoorbeeld culturele raden, bemid- 
delende instanties op de vrije markt, tentoonstellingsverenigingen, kunst- 
uitleeninstellingen etc.). 
Als het gaat om het formuleren van de regels, die in acht genomen moeten 
worden, staan de beleidsmakers op het terrein van de sociale zekerheid 
centraal. De BKR ressorteert immers onder de voorzieningen die de 
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minister van Sociale Zaken treft. Elementen in de regeling die er sinds 
19^9 (1) geweest zijn, welke van deze zijde komen, zijn: 
1. De idee dat behoud en ontwikkeling van de arbeidsgeschiktheid kan 

leiden tot zelfstandige inkomstenverwerving. Deze idee staat cen- 
traal in het door de minister van Sociale Zaken gevoerde sociale 
zekerheids- en arbeidsvoorzieningenbeleid; 

2. De idee dat er voor personen die in een bijzonder problematische 
situatie verkeren bijzondere arbeidsvoorzieningen getroffen kunnen 
worden. Deze idee ligt ten grondslag aan de sociale werkvoorziening 
en komt tot uitdrukking in de eerste paragrafen van de toelichting 
op desbetreffende wet (2); 

3. De uitvoerings-, controle- en adviseringsstructuur. Deze komt zo- 
wel qua benaming als qua competentieverdeling overeen met enige 
andere door of namens de minister van Sociale Zaken getroffen 
voorzieningen. Het gaat om uitvoering door gemeenten, controle 
door rijksconsulenten voor de complementaire sociale voorzienin- 
gen en advisering door (inter-)gemeentelijke commissies en door een 
centrale commissie (3). 

4. Pogingen om de toepassing van de BKR af te stemmen op die 
verzekeringen en/of voorzieningen met betrekking tot werkloos- 
heid (U) of tijdelijk niet-renderende bedrijfsvoering (5), waaraan 
werklozen, beroepsbeoefenaren of ondernemers een bovenminimale 
uitkering kunnen ontlenen. 
Vanuit dit perspectief heeft de minister bijvoorbeeld in 1971 de 
Beeldende Kunstenaarsregeling veranderd. Hij heeft toen de toepas- 
sing gebonden aan een tijdspanne van 3 jaar waarin men de beelden- 
de kunst als beroep beoefent. In het kader van de bovenminimale 
werkloosheidsuitkeringen spreekt men van de gewerkte-dagen- 
eisen, dat wil zeggen het aantal dagen dat men, voorafgaand aan de 
werkloosheid, gewerkt moet hebben om voor een bovenminimale 
uitkering in aanmerking te komen. 
In het kader van de hier te noemen afstemmingspogingen passen ook 
de aanvankelijke onderzoeksvragen (6), het verzoek van de Algeme- 
ne Rekenkamer (7) en de beleidssuggestie in de ambtelijke nota 
Heroverweging BKR (8) om de aaneengesloten voorzieningen (het 
herhaalde gebruik) te maximeren op bijvoorbeeld drie jaar. Boven- 
minimale werkloosheiduitkeringen kennen immers ook een maxima- 
le tijdsduur. 

Op het punt van de afstemming van de BKR op bovenminimale uitkeringen 
heeft de minister van Sociale Zaken geen consistent beleid kunnen voeren. 
In 196^ en 1974 heeft hij de regeling zodanig gewijzigd dat daarin de onder 
punt 4 genoemde elementen niet (meer) voorkomen. Het gaat in dezen om 
het voorkomen van herhaald gebruik. Wij hebben echter moeten constate- 
ren dat herhaald gebruik niet voorvloeit uit de toepassing van de BKR. Wij 
menen dat het structureel, dat wil zeggen om andere oorzaken dan het 
talent of de inzet van individuele kunstenaars of om andere dan conjunctu- 
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rele verslechteringen van de markt, niet mogelijk is herhaald gebruik te 
voorkomen (vergelijk hoofdstuk 2 en 3). 

Wat andere betrokken partijen betreft kunnen wij erop wijzen dat de 
beeldende kunstenaars en hun organisaties erin geslaagd zijn de materiële 
voorzieningen in de loop van de tijd, zeker tot 1976, steeds op een iets 
hoger peil te krijgen (weeksom, materiaalkostenvergoeding) (9); tevens is 
hun artistieke vrijheid nadrukkelijk in de regeling neergelegd. Gemeenten 
zijn (tot op grote hoogte) vrij om de voorzieningen te treffen die zij nodig 
achten en om de via de BKR verworven kunstwerken een bestemming te 
geven die hun goed dunkt. De financiering van de BKR voorkomt dat 
afzonderlijke gemeenten extreem hoge lasten te dragen krijgen. 

Tegenover de inbreng van Sociale Zaken, kunstenaars en gemeenten is die 
van beleidsmakers op het terrein van de kunsten en van menige voor de 
belangen van gebruikers van kunstwerken opkomende deskundige instantie 
niet groot geweest. Althans, in woord en geschrift geven ze uitdrukking 
aan hun te geringe beleidbepalende inbreng (10). De Beeldende Kunste- 
naarsregeling is dan ook primair een compromis tussen Sociale Zaken, 
kunstenaars en gemeente. 
Het huidige compromis, dat dateert van 197^, staat echter onder druk. De 
minister van Sociale Zaken acht reeds sinds 1977 de kosten- en gebruiks- 
ontwikkelingen een accuut probleem. Wat hem betreft is volume-en/of 
kostenbeheersing noodzakelijk. 
In dat verband heeft hij opdracht gegeven voor een uitgebreid onderzoek 
naar het functioneren van de BKR (11). De uitkomsten van dit onderzoek 
zouden bouwstenen en argumenten kunnen aandragen voor de ontwikke- 
ling van een consistent beleid, dat op zijn consequenties getoetst kan 
worden. De situatie waarin de voorzieningen voor beeldende kunstenaars 
berusten op een compromis tussen Sociale Zaken, kunstenaars en gemeen- 
ten, zou hiermee (tot op zekere hoogte) doorbroken kunnen worden. 
Met dit onderzoeksdoel voor ogen willen wij dan ook een zestal mogelijke 
beleidsontwikkelingen met betrekking tot de BKR op een rij zetten en in 
het licht van de onderzoeksresultaten bespreken. Vijf van deze alternatie- 
ven zijn reeds door anderen naar voren gebracht, de zesde voegen wij 
daaraan toe. Drie ontlenen wij aan de ambtelijke nota Heroverweging 
BKR. Dit zijn: 
1. De sociale zekerheidsvariant, een tot het beleidsterrein van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behorende be- 
leidsontwikkeling; 

2. De kunstenvariant, een tot het beleidsterrein van het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur behorende beleidsontwikke- 
ling; 

3. De varianten die uitgaan van gemeentelijke autonomie of van bud- 
getbeheersing. Deze varianten zijn sterk formeel-bestuurlijk van 
aard. Ze regarderen het algemene beleid met betrekking tot het 
binnenlands bestuur en de beheersing van de collectieve uitgaven. 
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De vierde variant ontlenen wij aan de visie van met name de BBK op de 
BKR, de vijfde aan de structuurcommissie Vcin het Voorzieningsfonds voor 
Kunstenaars en, zoals boven reeds is aangegeven, de zesde is van onze 
eigen hand. Het zijn: 
4. De visie van met name de BBK op de BKR, c.q. op de beroepsmoge- 

lijkheden van kunstenaars, opdrachten aan kunstenaars en de ver- 
houding tussen kunstenaar en publiek (12); 

5. De ABW/VVK-variant (13). In deze variant staan specifieke voorzie- 
ningen voor kunstenaars in het kader van de Algemene Bijstandswet 
centraal; 

6. De variant van het complementaire cirbeidsvoorzieningenbeleid. 
Het omvat de contouren van een tot nu toe niet als zodanig geformu- 
leerd beleid. Het wordt de facto wel gevoerd om de in het vorige 
hoofdstuk genoemde redenen. 

Welke (combinatie van) variant(en) de beleidsontwikkeling met betrekking 
tot de BKR zal moeten bepalen, is uiteindelijk een politieke kwestie. 
Daarom willen wij ons zoveel mogelijk van een eindoordeel onthouden 
over ieder der varianten. Wij bespreken ze achtereenvolgens (paragraaf 
4.2. -4.7.) en vatten ze in paragraaf 4.8. samen. In deze samenvatting staan 
de geboden oplossingen voor de volume- en uitgavenproblematiek cen- 
traal, alsook de mogelijkheden tot herschikking van de geldstromen néicir 
beeldende kunstenaars. Daarnaast zullen wij apart in moeten gaan op een 
aantal problemen bij de toepassing van de BKR. Deze komen niet (duide- 
lijk) aan de orde in het kader van de zes beleidsvarianten, terwijl ze wel 
om een oplossing vragen. Het betreft problemen met betrekking tot: 

de definitie van de personenkring die in aanmerking komt voor 
toepassing van de BKR; 
de adviseringsstructuur waarin de BKR voorziet; 
de via de BKR te treffen voorzieningen; 
de verhouding tussen kunstwerken, prijzen in de BKR, de vrije markt 
en andere geldstromen van de overheid voor nieuwe kunstwerken. 

Onze ideeën omtrent de oplossing van deze problemen volgen in hoofd- 
stuk 5. 

4.2. De sociale zekerheidsvariant 

De in de ambtelijke nota Heroverweging BKR besproken sociale zeker- 
heidsvariant vermeldt een aantal mogelijkheden om de toepassing van de 
BKR te beperken tot die beeldende kunstenaars, die uitzicht lijken te 
hebben op zelfstandige inkomstenverwerving. 
In dit verband zou een eerste voorziening beperkt moeten worden tot die 
beeldende kunstenaars, die gedurende drie jaren onmiddellijk voorafgaan- 
de aan de aanvrage buiten de regeling om als beeldend kunstenaar werk- 
zaam zijn geweest. Deze zouden zich tevens in het aan de aanvrage 
voorafgaande jaar een substantieel deel van het noodzakelijke inkomen 
hebben moeten verwerven via zelfstandige beroepsarbeid, dan wel in de 
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drie voorafgaande jaren ten minste het dubbele van dit inkomen moeten 
hebben verworven. 
In de nota wordt een percentage van 40% van de actuele BKR-gebruikers 
genoemd dat wellicht niet aan deze eis met betrekking tot een eerste 
voorziening kan voldoen. Deze zouden na verloop van tijd niet meer voor 
(nieuwe) voorzieningen in aanmerking komen. 
Tot de sociale zekerheidsvariant behoort verder een beperking van het 
aaneengesloten gebruik van de BKR tot een maximum van drie jaar, 
waarna een kunstenaar opnieuw aan bovenstaande drie-jaren-eis met 
betrekking tot een eerste voorziening zou moeten voldoen. Per leeftijds- 
fase zou verder het aantal voorzieningsperioden gedifferentieerd kunnen 
worden; 

eenmaal drie jaar tussen 25 jaar en 35 a 40 jaar; 
tweemaal drie jaar tussen 35 a 40 en 55 jaar; 
boven 55 jaar: aaneengesloten gebruik zou niet uitgesloten zijn, mits 
de kunstenaar bij iedere aanvraag zou kunnen wijzen op voldoende 
eigen inkomsten om toegelaten te mogen worden tot de BKR uit 
zijn/haar beroep. 

Van beide beperkingen van de duur van het BKR-gebruik tezamen wordt 
een beperking van het BKR-gebruik verwacht van 25% a 30%, boven op de 
40% die het resultaat zou zijn van de nieuwe toelatingseisen. Deze per- 
centages zouden na 3 jaar bereikt worden en op dat moment ƒ 80 miljoen 
besparen op de overheidsuitgaven voor de BKR. 

Wij schatten de effecten van de voorgestelde maatregelen zwaarder in. 
Het matericial van het BKR-onderzoek laat de volgende conclusies toe: 
1. Reëel gesproken komen nog slechts de incidentele BKR-gebruikers 

van 35 jaar en ouder + (hoogstens) eenderde van de incidentele 
gebruikers onder die leeftijd in aanmerking voor toepassing van de 
BKR. Dit betreft, volgens de gegevens van het leefsituatie-onder- 
zoek beeldende kunstenaars (bijvoorbeeld deel II, tabel 1.4. en 1.5.) 
alles bijeen 20% van de actuele gebruikers in 1980 (14). Wellicht 
80% van de actuele gebruikers komt na drie jaar niet meer in 
aanmerking voor toepassing van de BKR; 

2. Op dit moment is het zo dat de professionele en de marktgerichte 
activiteiten van een aanvrager niet onder alle omstandigheden suc- 
ces gehad moeten hebben wil een aanvrager voor een (nieuwe) 
voorziening in aanmerking komen. Mede hierom en vanwege het 
beperkte totale inkomsteneffect van de vrije markt van ƒ 85,6 
miljoen a ƒ 140,9 miljoen (15) is het niet zo verwonderlijk dat 30% 
van de BKR-gebruikers geen inkomsten heeft uit vrije verkopen en 
vrije opdrachten en dat voor 40% deze inkomsten minder zijn dan 
ƒ 5.000,- (bruto 1980). 
Toepassing van bovengenoemde inkomstennorm zou ertoe leiden dat 
allen die voor een BKR-voorziening in aanmerking willen komen hun 
professionele en marktgerichte activiteiten met succes zullen moe- 
ten bekronen. Een omzet van vrije verkopen en opdrachten van 
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ƒ 10.000,- per jaar (prijzen 1980) zal zeker gehaald moeten worden. 
De onderlinge concurrentie om de verdeling van de inkomsteneffec- 
ten van de vrije markt voor beeldende kunstenaars zou zeer verhe- 
vigd kunnen worden. 

3. Dit "vrije markt-probleem" zou de komende jaren nog sterker wor- 
den wanneer de verzwaarde toelatingseisen en 35-jarigen-regel toe- 
gepast zouden worden op de te verwachten aantallen jiersonen die 
zullen toetreden tot het beroep van beeldend kunstenaar. Onze 
vooruitberekeningen wijzen op minimaal 12.500 a maximaal 22.500 
personen die het kunstvakonderwijs zullen verlaten tussen 1981 en 
1990. Van deze zouden er, bij ongewijzigd beleid minimaal 1735 a 
maximaal 2835 "doorstromen" naar de BKR (16) en, mede daarom, 
geen groot beslag hoeven te leggen op de inkomsteneffecten van de 
vrije markt. Zij zouden hun professionele en marktgerichte activi- 
teiten kunnen ontplooien zonder de absolute noodzaak van verkoop- 
successen. Volgens de onderhavige beleidsvariant zullen zij echter 
volledig mee moeten dingen. Een rem op de berekende ontwikkelin- 
gen als gevolg van toepassing van de sociale zekerheidsvariant mag 
eerst na drie a vier jaar verwacht worden. 
Van degenen die geen beroep (meer) kunnen doen op de BKR, zullen 
er zeker een aantal een bestaan vinden in een andere sector van het 
beroepsleven. Niettemin zullen dat er, bij de huidige economische 
omstandigheden, niet veel zijn. Deze zullen aangewezen zijn op de 
Algemene Bijstandswet of op vergrote kunstuitgaven van de over- 
heid. De desbetreffende uitgaven kunnen 70% a 80% bedragen van 
het op de BKR bezuinigde bedrag. Wij komen aan dit percentage om 
de volgende redenen: 

Gesteld dat 10% een ander bestaan kan opbouwen, op een 
partner aangewezen raakt of huis en atelier moet opeten en 
90% aangewezen is op andere overheidsuitgaven dan de BKR; 
Laat het nieuwe inkomen van de laatste groep op bijstandsni- 
veau liggen, dat wil zeggen 80% van de weeknorm, dan zou 
voor deze groep 60% a 70% van het bespaarde bedrag beschik- 
baar moeten zijn. 
De omvang van deze groep stellen we op 90% van degenen die 
geen beroep (meer) kunnen doen op de BKR (zie boven). Voor 
deze groep zou daarom 90% x (60% a 70%) = 55% a 65% van het 
bespaarde bedrag beschikbaar moeten zijn in de vorm van 
bijstand of (extra) kunstuitgaven van de overheid. 
De noodzaak tot opvang van de groep die aangewezen zal zijn 
op andere overheidsuitgaven dan de BKR zal de pressie verhe- 
vigen om in het kader van de Algemene Bijstandswet en/of via 
het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars voortgezette be- 
roepsuitoefening en dus beroepsuitgaven mogelijk te ma- 
ken (17). (zie ook paragraaf ^.6.). Hiertoe zal men in het kader 
van de ABW of van het WK over extra middelen moeten 
kunnen beschikken. Op dit moment omvatten de beroepskos- 



ten tezamen ongeveer 25% van de BKR-uitgaven. Vergoedin- 
gen voor beroepsuitgaven op eenzelfde niveau voor kunste- 
naars die op andere overheidsuitgaven aangewezen zullen ra- 
ken, leidt tot een verhoging van 70% a 80%. Van het bespaarde 
bedrag zou met andere woorden ongeveer driekwart nodig 
kunnen zijn voor andere overheidsuitgaven op ABW-niveau aan 
beeldende kunstenaars die geen gebruik meer kunnen maken 
van de BKR. 

In het regeeraccoord tussen CDA en VVD van oktober 1982 (18) kan men 
lezen dat deze partijen een besparing verwachten van de uitgaven voor de 
BKR van ƒ 80 miljoen in 1986 via toepassing van sociale zekerheidsva- 
riant. Wij verwachten, uitgaande van de voor 1983 geraamde uitgaven a 
ƒ131 miljoen een besparing van ten minste 80%, dus van ten minste ƒ 105 
miljoen. Hiervcm zal 70% a 80%, dat wil zeggen ƒ 74 miljoen a ƒ 84 miljoen 
nodig kunnen zijn voor andere overheidsuitgaven aan beeldende kunste- 
nciars. Met betrekking tot de te verwachten groei van het BKR-gebruk 
door jonge beeldende kunstenaars is in dit verband geen rekening gehou- 
den. 

4.3. De kunstenvariant 

De kunstenvariant ten aanzien van de beleidsontwikkelingen met betrek- 
king tot de BKR bestaat uit drie samenhangende beleidselementen. 
Het eerste element bestaat uit een aanzienlijke verruiming van het kun- 
stenbudget op de begroting van CRM/WVC, i.c. op de voor beeldende kunst 
bedoelde posten. De voorstellen komen neer op een verhoging met de te 
realiseren besparingen op de BKR, afgezien van de 20% die het rijk zonder 
meer als resultaat wenst van een heroverwegingsoperatie. 
Besparingen zouden volgens de kunstenvariant gebaseerd moeten zijn op 
toespitsing van de voorzieningen op het oplossen van de belangrijkste 
problemen waarmee beroepskunstenaars in hun beroepscarrière gecon- 
fronteerd kunnen raken. Zo'n probleem is ten eerste het begin van de 
beroepscarrière, de overgang van de beroepsvoorbereiding (bijvoorbeeld 
op de academie) en het zelfstandige bestaan als erkend kunstenaar met 
voldoende verkopen en opdrachten. Ten tweede kunnen kunstenaars ge- 
confronteerd worden met momenten waarop zij zich (her)oriënteren en 
experimenteren. Daardoor kunnen ze minder productief zijn in de mate- 
riële zin van het woord, of kunnen hun producten vooralsnog moeilijk ver- 
koopbaar zijn. 
De BKR zou er voor beide genoemde categorieën kunstenaars moeten zijn. 
Een beperkt aantal academieverlaters zou voor enige jaren een voorzie- 
ning moeten kunnen krijgen om een eigen weg te vinden, een representa- 
tieve eigen collectie op te bouwen, te exposeren en zo de erkenning te 
verwerven die een bestaan als kunstenaar mogelijk maakt. Daarnaast 
zouden kunstenaars, die voldoen aan bepaalde eisen van professionaliteit, 
maar die tijdelijk niet voldoende bestaansmiddelen hebben, gedurende hun 
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hele loopbaan maximaal zes jaar voorzieningen krachtens de BKR moeten 
kunnen krijgen. In de nota Heroverweging BKR spreekt men van een 
"knipkaartensysteem" (19). 
Dë~aaiïlfööp "Van werk of de realisatie van opdrachten zou niet meer 
plaatsvinden, of, om in de termen van de desbetreffende passages van de 
nota Heroverweging te blijven, de gedachte van de contra-prestatie wordt 
verlaten. Deze gedachte is in het kader van de Beeldende Kunstenaarsre- 
geling in 1956 verlaten. Sindsdien leveren kunstenaars niet meer een 
contra-prestatie voor hun sociale uitkering, maar treft de gemeente 
arbeidsvoorzieningen door middel van aankopen of opdrachten. 

De kunstenvariant staat niet volledig vreemd tegenover de BKR zoals die 
op dit moment functioneert, hoewel menigeen, zich opwindende over het 
woord "knipkaartsysteem", deze variant ter zijde heeft geschoven. 
In vergelijking met de beide andere varianten in de nota Heroverweging 
spreekt hier een inhoudelijke interesse in het beroepsmatige beeldende 
kunstenaarschap; in de beide andere varianten ontbreekt deze. Ze zijn 
uiterst formeel. De huidige BKR beoogt eveneens iets inhoudelijks te 
realiseren via voorzieningen, te weten het behoud en de ontwikkeling van 
het artistiek scheppend vermogen en van de vaktechnische bekwaamheid. 
De kunstenvariant legt hierop de nadruk: BKR-voorzieningen zijn in deze 
variant bedoeld voor twee categorieën kunstenaars voor wie zulks nodig 
kan zijn: jonge kunstenaars en kunstenaars die (tijdelijk) zoekende zijn. 
Na verloop van tijd moeten zij zich, mede door de stimulansen die uitgaan 
van hun BKR-voorziening(en), als beeldend kunstenaars kunnen handhaven 
of iets anders gaan doen. 
Dat in deze beleidstheorie de gedachte van "contraprestatie" niet past, 
spreekt voor zichzelf. De voorzieningen komen overeen met wat soms nu 
reeds als studle-opdracht aan kunstenaars verstrekt wordt. Voor zo'n 
opdracht -meestentijds verstrekt op verzoek van een kunstenaar zelf- is 
de kunstenaar gericht bezig met zijn/haar ontwikkeling. 
Wanneer men let op het huidige functioneren van de BKR kan op de 
volgende punten gewezen worden: 
1. Jonge kostwinnende beeldende kunstenaars vormen ontegenzegge- 

lijk een probleemgroep onder de kunstenaars. In het rapport "Mate- 
riële afhankelijkheid-beroepsmatigheid-autonomie" hebben wij hun 
situatie als volgt samengevat (20): 

"Bij hun beroepsmatige ontwikkeling ondervinden jonge kost- 
winners grote tot zeer grote problemen. 
De gerichtheid op een beroepsmatige ontwikkeling van iedere 
jonge kunstenaar is bij jonge kostwinners op de volgende pun- 
ten duidelijk aanwezig: 

(incidentele) toelating tot de BKR; 
grote experimenteer- en studiezin; 
grote productiviteit en veel artistieke productieve uren; 
hoge beroepsuitgaven, met name voor klein gereedschap 
en materialen; 
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een optimistische verwachting ten aanzien van de in- 
komstenontwikkeling. 

Tegenover deze positieve punten, die de beroepsmatige ont- 
wikkeling een duidelijk perspectief meegeven, staan echter de 
volgende problemen: 

(grote) problemen bij de beroepsuitoefening, bijvoor- 
beeld de aanschaf van materialen en apparaten; 
bovenmatige werktijden, omdat nogal vaak de vele ar- 
tistiek productieve uren aangevuld moeten worden met 
baantjes; 
weinig inkomsten uit vrije verloop of andere artistieke 
bron, terwijl het BKR-aandeel in de inkomsten niet bo- 
venmatig is; 

(...)" 

Beleidsmatige aandacht in het kader van de BKR voor deze catego- 
rie lijkt niet misplaatst. 
De beleidsmatige aandacht voor deze categorie in de kunstenvariant 
zou echter beperkt worden tot 100 nieuwe voorzieningen per jaar. 
Het is de vraag hoe dit aantal zich verhoudt tot de 200 a 300 nieuwe 
toepassingen per jaar die de afgelopen jaren getroffen zijn en waar- 
van we verwachten dat dat ook zo zal blijven bij ongewijzigd beleid. 
De nieuwe toepassingen kwamen de laatste jaren tot stand bij een 
selectie, die volgens de meeste adviescommissies verscherpt is en in 
Amsterdam structureel moeilijker is gemaakt. Daar is voor een 
eerste voorziening een meerderheid van tenminste de helft + twee in 
de adviescommissie vereist. Volgens de kunstenvariant zou er geen 
ruimte zijn voor 100 a 200 jonge kunstenaars die volgens de huidige 
trends met betrekking tot de toelating tot de BKR voor BKR- 
voorzieningen in aanmerking zouden komen; 

2. Het effect van de huidige BKR op verreweg de meeste gebruikers 
wijst in de richting van gewenst behoud en ontwikkeling van het 
artistiek scheppend vermogen en vaktechnische bekwaamheid (ver- 
gelijk hoofdstuk 1). Op dit moment is desondanks herhaald gebruik 
regel en onvermijdelijk: de mogelijkheden tot zelfstandige inkom- 
stenverwerving zijn te gering. Het kan zijn dat een zeer grote 
verruiming van de overheidsaankopen en -opdrachten, c.q. die van 
gesubsidieërde instellingen leidt tot reële mogelijkheden tot zelf- 
standige inkomstenverwerving. In dat geval zou het BKR-gebruik in 
de tijd beperkt kunnen blijven en zijn aankopen en opdrachten in het 
kader van de BKR wellicht niet nodig. Het "knipkaartensysteem" 
zou zeker niet vooruit mogen lopen op de verruiming van de budget- 
ten voor overheidsaankopen en -opdrachten. De invoering van zo'n 
systeem zou nauwgezet op die verruiming moeten worden afge- 
stemd. 
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Wij zouden gaarne op een tweetal mogelijke consequenties van de kun- 
stenvariant willen wijzen. Beide hebben te maken met sterke centralis- 
tische tendensen die uit kunnen gaan van een beeldend kunstbeleid op 
uitgaven voor beeldende kunst van overheden. Centralistische tendensen 
die uitgaan van een beeldend kunstbeleid staan in een spanningsverhouding 
met de van oudsher sterk gedecentraliseerde bestedingen van overheden 
voor aankopen van, opdrachten aan en/of subsidies voor beeldende kunste- 
naars. Hierbij zijn vele ministeries, rijksdiensten, provincies, gemeenten, 
gemeentelijke diensten en velerlei musa betrokken. 
Ook vanwege het ministerie dat in eerste instantie de verantwoordelijk- 
heid voor een (beeldend) kunstbeleid draagt, het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, zijn decentraal uit te voeren beleidsmiddelen 
beproefd. Genoemd moeten worden de Tijdelijke Rijksbijdrageregeling 
Kunstuitleen en de Aankoopsubsidieregeling Kunstwerken. Bij deze 
laatstgenoemde regeling kwam de uitvoering in belangrijke mate neer op 
bemiddelende instanties bij kunstaankopen, bij de eerstgenoemde gaat het 
om een subsidiëring van gemeentelijke en/of particuliere aankopen voor 
de kunstuitleen. 
Niettemin gaan er van een beeldend kunstbeleid centralistische tendensen 
uit. Men zou bijzonder moeten letten op de mogelijke consequenties 
hiervan op de overheidsuitgaven aan beeldende kunstenaars wanneer grote 
delen van de huidige BKR-uitgaven overgeheveid zouden worden naar de 
kunstenbegroting van het ministerie van WVC. 
De eerder genoemde afstemming van het "knipkaartensysteem" zou er- 
door in het gedrang kunnen komen. 
De centralistische tendenties en hun mogelijke gevolgen zijn: 
1. De kunsten-wereld vormt in sterke mate een wat men noemt meri- 

tocratisch systeem: weinige producenten en deskundigen zijn van 
uitzonderlijke kwaliteit, velen beschouwt men als van een aanvaard- 
bare middelmaat. Vele partijen betrokken bij het huidige kunsten- 
beleid menen, dat de advisering omtrent overheidsaankopen en - 
opdrachten door de besten moet geschieden. Om hun onafhankelij- 
kheid te garanderen zouden ze tevens regelmatig moeten rouleren. 
Advisering door de besten acht men in het belang van de gebruikers 
van kunstwerken en van de kunstenaars, onafhankelijkheid en snelle 
roulatie in dat van de kunstenaars. Relatief weinigen zullen hierom 
voor onoverkomelijke problemen komen te staan als de geldstromen 
vanuit het kunstenbeleid aanmerkelijk verruimd worden en daarmee 
het aantal aankoop- en opdrachtbeslissingen zeer veel groter wordt. 
Een verstopping van de kanalen mag men niet uitsluiten, wanneer de 
beslissingen niet (minstens ten dele) gedecentraliseerd zullen wor- 
den. 

2. Mede door de BKR hebben vele gemeenten een bijzondere positie 
verworven en uitgebouwd als moderne maecenas tegenover de in de 
gemeente wonende beeldende kunstenaars en als collectioneurs en 
verspreiders van hedendaagse beeldende kunst onder het publiek. 
Met wat de gemeente besparen volgens de kunstenvariant op hun 
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bijdrage van 5% in de BKR-uitgaven zullen zij deze positie niet 
kunnen behouden. Indien men, ook vanuit de kunstenvariant de ge- 
groeide verhoudingen tussen locale overheden en beeldende kunst(e- 
naars) niet wil verstoren, dan zou het nieuwe beeldende kunsten- 
beleid nagenoeg eenzelfde decentrale of gedeconcentreerde uitvoe- 
ringsstructuur moeten kennen als de huidige BKR. Dit zou beteke- 
nen dat de decentrale beleidsmiddelen van het ministerie van WVC 
versterkt zouden moeten worden met omvangrijke rijksbijdragen 
voor gemeentelijke kunstaankopen en -opdrachten, terwijl juist een 
beleidsmiddel als dit ovor 1983 verzwakt uit de strijd is gekomen: de 
rijksbijdragen voor de aankopen ten behoeve van de kunstuitleen zijn 
verlaagd van ƒ 4 miljoen tot ƒ 1 miljoen. 

Voor de volledigheid zij met betrekking tot de kunstenvaricmt gesteld dat 
men rekening zal moeten houden met een (op dit moment nog niet te 
schatten) aantal kunstenaars die: 

geen gebruik meer (kunnen) maken van de BKR; 
geen bestaan kunnen opbouwen op de vrije markt, ook niet via de 
verruimde beeldende kunstuitgaven van de overheid. 

De kosten van de (ABW/VVK ?-)voorzieningen voor deze categorie kunste- 
naars zal in mindering moeten komen van de beoogde besparing van 20% 
op de huidige BKR-uitgaven of in mindering op de te verhogen beeldende 
kunstuitgaven. 

Gemeentelijke autonomie of budgetbeheersing 

In de ambtelijke nota Heroverweging BKR worden twee varianten gepre- 
senteerd vanuit de optiek van beheersing van het uitgavenverloop binnen 
de Rijksbegroting. Ze zijn beide formeel-bestuurlijk van aard en kunnen, 
aldus de nota, beschouwd worden als randalternatieven, als beleidsontwik- 
kelingen die in combinatie met andere heroverwegingsvarianten uitge- 
voerd zouden kunnen worden. 
De ene variant houdt een strikte budgettering in van de BKR-uitgaven per 
begrotingsjaar. Uit het beschikbare budget zou een regionaal verdelings- 
plan afgeleid kunnen worden. Als dat niet zou kunnen, hetgeen men niet 
onwaarschijnlijk acht, zouden centrale (dus ministeriële) beslissingen no- 
dig kunnen zijn per voorziening. De gemeenten zouden een adviesfunctie 
krijgen. 

De andere variant stuurt aan op een reële verhoging van de gemeentelijke 
uitgaven voor BKR-voorzieningen van 5% tot 25%. Het profijt dat ge- 
meenten kunnen hebben van de BKR zou deze uitgave-verhoging aan- 
vaardbaar maken. 
Ofschoon deze vergroting van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in 
principe een budgettair neutrale verschuiving inhoudt in de openbare 
uitgaven, sluit de werkgroep Heroverweging BKR op middellange termijn 
beperkende effecten niet uit. Meer en meer zouden gemeenten weigeren 
BKR-voorzieningen te treffen. 
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Beide varianten lijken een oplossing te zijn voor wat eerder aangeduid is 
met de term frictiepunt gemeentelijke autonomie (hoofdstuk 2). De ene 
zoekt de oplossing in een sterke centralisatie van de beslissingsstructuur, 
de andere in vergroting van de gemeentelijke autonomie, althans van de 
gemeentelijke lasten. De centralistische oplossing kan te maken krijgen 
met dezelfde problemen die wij gememoreerd hebben ten aanzien van een 
centralistisch beeldend kunstenbeleid. Adviserende en beslissende instan- 
ties zullen overvoerd raken; men bedenke dat nu reeds de centrale com- 
missie en het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zwaar 
belast zijn met 200 a 250 centrale voorleggingen per jaar. Daarvoor moet 
men driemaal per maand vergaderen. 
De decentralisatie-weg zal de geconstateerde ongelijke behandeling van 
kunstenaars in het kader van de BKR versterken. Gemeenten met grote 
concentraties van kunstenaars komen voor relatief en absoluut hoge uit- 
gaven te staan, dan wel voor de beleidskeuze om te limiteren op oneigen- 
lijke of niet-gewenste gronden. Gemeenten met relatief weinig of geen 
kunstenaars binnen hun grenzen zien hun uitgaven relatief ontlast worden. 
Men kiest via deze decentralisatie-weg voor een andere optiek dan die 
welke op dit moment geldt ten aanzien van de BKR. Onder gelijke omstan- 
digheden zouden kunstenaars in principe gelijk behandeld dienen te wor- 
den, ongeacht hun woonplaats. 
Wat in beide varianten aanspreekt, is de grotere eenvoud op bestuurlijk 
vlak in het kader van de BKR. Op dit punt willen wij in paragraaf 4.7. 

4.5. De BKR-visie 

In paragraaf 2 van hoofdstuk 3 is de verhouding tussen de beeldende 
kunstenaar en de verzorgingsstaat getypeerd. Een voorziening als de BKR 
is daar primair getypeerd als een specifieke sociale voorziening. Het gaat 
primair om de bestaanszekerheid van de beeldende kunstenaar. 
Geconstateerd moet echter worden dat de BKR meer is dein enkel een 
sociale voorziening voor beeldende kunstenaars. Alle andere, niet primair 
sociale aspecten en functies van de wereld van de beeldende kunst krijgen 
op de een of andere wijze hun beslag in BKR-verband. Kwantitatief gezien 
gaat het om een zwaar beslag. Immers, ten minste eenderde (+ 3500) van 
de Nederlandse beeldende kunstenaars maakt gebruik van de BKR; het 
inkomsteneffect van aankopen en opdrachten voor de BKR is (nagenoeg) 
gelijk aan onze (hogere) schattingen van de inkomsteneffecten van de 
vrije markt; via de BKR zijn + 450.000 kunstwerken in overheidsbezit 
gekomen. 
Als niet primair sociale aspecten en functies van de wereld van de 
beeldende kunst die in BKR-verband hun beslag krijgen, mogen genoemd 
worden: 
1. Het gebruik van kunstwerken in de samenleving. Het is een regeling 

voor de aankoop van kunstwerken en opdrachten aan kunstenaars. 
Volgens de regeling moeten de aangekochte kunstwerken een be- 
stemming krijgen. 
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2. De aankoop van kunstwerken. De aankopen komen tot stand via 
typische functies van de vrije markt voor beeldende kunstwerken. 
Het gaat om de onderlinge afstemming van de erkenning van kunste- 
naars en de selectie van door hun geproduceerde werkstukken voor 
de aankoop. In deze afstemming spelen artistieke deskundigen die 
lid zijn van een adviescommissie, een centrale rol. 

Het hoeft geen verwondering te wekken dat een aantal betrokkenen bij de 
uitvoering van de BKR dit systeem van aankopen en gebruik van kunstwer- 
ken (willen) zien als de totale wereld van de beeldende kunst. Wat voor 
deze betrokkenen het (onoplosbare) probleem is, is het niet of in te geringe 
mate functioneren van de vrije markt en de versnippering en het ondemo- 
cratische gehalte van de uitvoering van het kunstenbeleid van de overheid. 
Een oplossing van deze problemen acht men mogelijk via een verdere 
uitbouw van de BKR. Hierin zouden een plaats kunnen krijgen de beroeps- 
oriëntatie (vergelijk de kunstenvariant), de opdrachtverlening aan kunste- 
naars, de overheidsaankopen van kunstwerken, de confrontatie met het 
publiek, de documentatie met betrekking tot de hedendaagse beeldende 
kunst. Een en ander zou in een wettelijke arbeidsvoorziening voor beel- 
dende kunstenaars vastgelegd moeten worden. 
Een visie als deze is politiek vertaald door en binnen de Beroepsvereniging 
van Beeldende Kunstenaars BBK. Daarnaast zijn er een aantal beeldende 
kunstenaars en beheerscommissies van locale kunstuitleeninstellingen die 
werken met via de BKR verworven kunstwerken. Ze zijn verenigd in de 
Vereniging Overleg Artotheken VOA. Er zijn gemeentebestuurders die een 
visie als deze onderschrijven. 
De visie is gepubliceerd in nota's over het zogenaamde Overheids Beelden- 
de Kunst-plan (21), geschriften over de artotheekgedachte (22), beleids- 
plannen van het BBK-bestuur (23) en uitspraken van gemeentebestuur- 
ders (24). 
Afgezien van bovengenoemde inhoudelijke elementen (integratie van op- 
drachten en overheidsaankopen, publieksconfrontatie, documentatie) en 
het structurerende element van een wettelijke regeling, is in de genoemde 
publicatie nog een element van bijzonder belang. Men wenst een regionale 
opbouw gelijk die bestaat in de BKR. Landelijke organen zouden slechts 
beperkte bevoegdheden en taken mogen hebben. 
Omtrent een aantal evidente problemen met betrekking tot het functione- 
ren van de BKR wordt in de plannen (nog) geen uitspraak gedaan. Dit 
betreft de financiële consequenties, de bestuurlijke verhoudingen (verant- 
woordelijkheden met betrekking tot de financiering, gemeentelijke auto- 
nomie) en de beroepstoetreding (met factoren als deelname aan het 
kunstvakonderwijs, artistiek scheppend vermogen, vaktechnische be- 
kwaamheid, autodidacten, de invloed van problemen in het ambacht, de 
toegepaste kunsten en andere diciplines van de kunst - vergelijk para- 
graaf 3.3.). 
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Ons inziens zal een op de uitvoering van de BKR gebaseerde visie op de 
gehele wereld van de beeldende kunst een politieke utopie moeten blijven. 
De redenen hiervoor zijn de volgende: 
1. Personen en instanties die niet (zozeer) betrokken zijn bij de uitvoe- 

ring van de BKR maar die betrokken zijn bij het functioneren van de 
vrije markt of van de kunst- en cultuurpolitiek kunnen vanuit hun 
positie eveneens een alomvattende visie op de wereld van de beel- 
dende kunst ontwikkelen: een vrije markt-visie en/of een actieve 
kunstpolitieke visie. In de eerste visie gaat het primair om het 
gebruik en de gebruikswaarde van kunstwerken. In de tweede staat 
het scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van de beelden- 
de kunst en voor het gebruik van kunst in de samenleving centraal. 
Deze visies omvatten, wat de voorzieningen voor kunstenaars be- 
treft, ten hoogste een beperkt pakket van strikt sociale voorzienin- 
gen. In extremo verwijst men de kunstenaar die over onvoldoende 
bestaansmiddelen beschikt, naar algemene sociale voorzieningen. 

2. Feitelijk zien we dat de "BKR-visie" zoals deze blijkt uit de genoem- 
de publicaties tegengestelde reacties losgemaakt hebben bij andere 
beroepsorganisaties als de BBK 69 en de Federatie van Kunstenaars- 
verenigingen of landelijke adviesorganen van de overheid als de 
Raad van de Kunst en (ten dele) de Centrale Commissie. Na de 
publicatie van genoemde plannen adviseerden zij, vanuit hun per- 
spectief op kunstenaar en samenleving, de ministers en staatsecre- 
tarissen van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid) en (voorheen) Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 

opdrachtverlening via de BKR beperkt te houden en in ieder 
geval niet te integreren met percentage-regelingen of andere 
fondsen voor opdrachten aan beeldende kunstenaars; 
kunstwerken verworven via de BKR niet of anders onder strik- 
te voorwaarden beschikbaar te stellen voor de uitleen aan 
particulieren; 
de inname van werk in het kader van de BKR drastisch te 
verminderen (zo niet zelfs te stoppen) (vergelijk paragraaf 
2.8.). 

3. De BKR-visie leidt tot een zo ongelimiteerde toepassing van de BKR 
dat aan twee fundamentele sociaal-economische, dat wil zeggen 
materiële voorwaarden voor het functioneren van de BKR niet 
voldaan kan worden. Deze voorwaarden betreffen de afstemming 
van voorzieningen op de individuele inkomenssituatie van kunste- 
naars en de te besteden openbare middelen. Alle kunstenaars zouden 
op leder gewenst moment moeten kunnen deelnemen aan de over- 
heidsvoorzieningen voor de beeldende kunst. Allen zouden op deze 
wijze ten minste hun basisinkomen verwerven en allen (velen) zou- 
den een niet nader gemaximeerd inkomen moeten kunnen verwer- 
ven. Er zou geen maximum mogen gelden wat betreft deelname en 
inkomsten. Er zou geen maximum kunnen gelden voor de desbetref- 
fende overheidsuitgaven. Zo het ten principale al niet onjuist zou 
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zijn dergelijke maximum-loze voorzieningen te treffen van over- 
heidswege, dan kan men er zeker van zijn dat het, gegeven de 
huidige politieke en budgettaire mogelijkheden, op dit moment ze- 
ker niet voor uitvoering in aanmerking komt. 

Deze punten onderstrepen het controversiële karakter van de BKR-visie. 
In deze constellatie lijkt de realiseerbaarheid uiterst beperkt. 

4.6. De ABW/VVK-variant 

Wanneer kunstenaars die zijn aangesloten bij het Voorzieningsfonds voor 
Kunstenaars over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken of voor bij- 
zondere beroepsuitgaven staan, kunnen zij een beroep doen op dit fonds. 
Het fonds kan dan een uitkering verstrekken die ongeveer gelijk is aan 12 
weken bijstand + bruto beroepskosten, danwel een gift of lening ter 
bestrijding van de bijzondere beroepskosten. 
De fondsen van het Voorzieningsfonds werden opgebouwd voornamelijk uit 
contributies vermeerderd met gemeentelijke en rijkssubsidies. Sinds 1980 
daalt het aantal subsidiërende gemeenten snel (25). Het rijk heeft voor 
1983 de subsidie bevroren op het nivau van 1981, i.c. op ƒ 1.1 miljoen. Het 
volgt niet meer de contributieverhogingen gelijk voorheen. In dit verband 
heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1981 
ofKlracht gegeven een rapport samen te stellen over de structuur en het 
functioneren van het Voorzieningsfonds. In juli 1982 is het betreffende 
rapport gepubliceerd (26). 
In dit rapport wordt gewezen op de mogelijkheden die er kunnen zijn 
socicile voorzieningen voor kunstenaars in te bouwen in de Algemene 
Bijstandswet en bij die wet horende rijksgroepsregelingen. In deze optiek 
zouden "erkende kunstenaars" die een beroep moeten doen op de Algmene 
Bijstandswet, in staat moeten worden gesteld hun beroep te blijven uitoe- 
fenen. Zij zouden hierom niet beschikbaar hoeven te zijn voor andere 
arbeid dan de hun passende artistieke arbeid en zij zouden moeten kunnen 
beschikken over beroepskostenvergoedingen. Deze laatste zouden ver- 
strekt kunnen worden hetzij op basis van een specifieke rijksgroepsrege- 
ling voor kunstenaars hetzij via het Voorzieningsfonds. 
Er is in deze beleidstheorie inzake voorzieningen voor kunstenaars een 
analogie met de rijksgroepsregeling zelfstandigen, zij het dat de rende- 
mentseisen die gelden voor uitkeringen en leningen aan zelfstandigen, niet 
aan kunstenars gesteld kunnen worden. Voor te velen is het uitzicht op 
zelfstandige inkomstenverwerving en rendement via de uitoefening van 
het artistieke beroep te onzeker. 

Voor vele categorieën kunstenaars die op dit moment in geval van nood 
alleen het Voorzieningsfonds hebben om op terug te vallen, zou een 
rijksgroepsregeling voor kunstenaars een sociale vooruitgang betekenen. 
De positie van beeldende kunstenaars en van de Beeldende Kunstenaarsre- 
geling is echter onduidelijk. In zijn aanbiedingsbrief aan de staatssecreta- 
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ris van het rapport van de structuurcom missie wijst het bestuur van het 
WK hierop (27). Het vraagt om behoud van de BKR, wat er verder ook zou 
gebeuren met het WK en/of de ABW. 

Ons inziens zou een rijksgroepsregeling voor kunstenaars op den duur 
niettemin het voortbestaan van de BKR in gevaar brengen. Evenzo zou een 
verbreding van de BKR tot een systeem van complementaire arbeidsvoor- 
zieningen voor (scheppende) kunstenaars een kunstenaarsvoorziening in 
het kader van de Algemene Bijstandswet overbodig maken. Beide zou op 
den duur te veel van het goede kunnen zijn. In vergelijking met de huidige 
BKR zou de ABW/WK-variant het volgende inhouden: 
1. Een inkomensteruggang voor beeldende kunstenaars, zeker voor die 

van middelbare leeftijd. Hun weeknormen zijn gekoppeld aan WSW- 
lonen die tot 20% boven het wettelijk minimumloon liggen. Eigen- 
dom met betrekking tot een woning, atelier en/of grote investe- 
ringsgoederen zou een probleem kunnen worden. 

2. Een uitvoeringsstructuur die, voor wat betreft de toelating van 
kunstenaars, niet minder complex zal zijn dan de huidige structuur 
van de BKR. Deze zal daarmee zeker complexer zijn dan de huidige 
uitvoeringspraktijk met betrekking tot het Voorzieningsfonds. Het 
fonds werkt met een bestuur, een klein bureau en bureau's van de 
aangesloten beroepsorganisaties. Deze laatste incasseren de contri- 
buties, onderzoeken aanvragen, adviseren en verstrekken de uitke- 
ringen aan hun leden. We mogen immers niet aannemen dat het 
lidmaatschap van bepaalde organisaties voor de overheid een vol- 
doende criterium is om voor iemand een specifieke voorziening te 
treffen in het kader van de ABW. Hiervoor zullen meer of andere 
criteria gelden. 
Een complexe uitvoeringspraktijk zou zelfs nodig kunnen blijken, 
indien het Voorzieningsfonds de beroepskosten van tot de ABW 
toegelaten kunstenaars zou vergoeden. 

3. De aankoop van kunstwerken of opdrachten aan kunstenaars waarop 
de BKR is gebaseerd, zou verdwijnen, althans een belangrijk deel 
van zijn legitimiteit verliezen. Dit strookt met de visie van een 
aantal betrokken gemeenten, organisaties en kunstenaars die ook 
buiten de BKR om verkopen realiseren of opdrachten verwerven. 
Echter, met BKR-aankopen en -opdrachten zijn belangen verweven 
geraakt die zich verzetten tegen een voorzieningenstructuur zonder 
aankopen en opdrachten. De reden waarom waarom in vele (met 
name grote en middelgrote) gemeenten en regio's de BKR actief 
wordt uitgevoerd, kan zijn dat gemeenten via de BKR een (grote) 
openbare collectie eigentijdse kunstwerken kunnen opbouwen en een 
bestemming kunnen geven. Zij kunnen kunstenaars inschakelen in 
opdrachtsituaties, terwijl daarvoor andere middelen binnen de ge- 
meentebegrotingen lijken te ontbreken. Evenzo kan de achtergrond 
van het geconcentreerde kunstenaarschap van de grote meerderheid 
van de BKR-gebruikers mede zijn, dat zij in het kader van de BKR 
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kunstwerken produceren die een gebruiksbestemming zullen (kun- 
nen) krijgen. Zonder aankopen of opdrachten zou de directe ge- 
bruiksbestemming komen te vervallen. 

4.7. Complementair Arbeidsvoorzieningenbeleid 

Wanneer bepaalde typen arbeid om structurele redenen niet (meer) kunnen 
renderen kan de overheid overwegen een complementair arbeidsvoorzie- 
ningenbeleid te voeren. Beleidsmatig wordt aangegeven onder welke om- 
standigheden tot in welke mate en tegen welke kosten het voor bepaalde 
beroepsbeoefenaren mogelijk wordt hun beroep te blijven uitoefenen, ook 
wanneer de inkomsten onvoldoende zijn en/of rendement uitblijft. Dit 
houdt in of zou inhouden dat bijzondere voorzieningen die tot op zekere 
hoogte onvermijdelijk zijn (vergelijk paragraaf 3.1.) een plaats krijgen in 
een geïntegreerd beleidskader dat de taken van de overheid, de samenle- 
ving en de betrokken beroepsbeoefenaren afbakent, openstelt voor poli- 
tieke besluitvorming en controleerbaar macikt. Dit zou zowel gelden voor 
de complementaire arbeidsvoorzieningen in het algemeen als voor daaron- 
der vallende specifieke voorzieningen als die voor bijvoorbeeld (beelden- 
de) kunstenaars of voor producenten van unica. 
Tot de specifieke voorzieningen kan men onder andere de volgende be- 
staande voorzieningen rekenen: 
1. De sociale werkvoorziening krachtens de Wet Sociale Werkvoorzie- 

ning; 
2. Complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunstenaars 

krachtens de BKR; 
3. Voorzieningen voor zelfstandigen krachtens de Rijksgroepsrege- 

ling(en) (Oudere) Zelfstandigen; 
4. Tijdelijke arbeidsplaatsen, onder andere via de regeling met die 

naam en loonkostensubsidies aan bedrijven; 
5. Steun aan individuele bedrijven; 
6. Werken met behoud van uitkering en het laten verrichten van pro 

deo-activiteiten. 

Tot de algemene elementen in een beleidskader voor complementaire 
arbeidsvoorzieningen zou men kunnen rekenen: 
1. De wettelijke fundering ervan; 
2. De bestuurlijke verhoudingen, budgettaire verantwoordelijkheden 

en uitvoeringsstructuren; 
3. De verhouding tussen conjuncturele problemen in de beroepsuit- 

oefening en de structurele. Met het oog op de eerstgenoemde pro- 
blemen is op dit moment voorzien in bijvoorbeeld tijdelijke arbeids- 
plaatsen, werken met behoud van uitkering en het laten verrichten 
van pro deo-activiteiten. Tot de structurele problemen rekenen wij 
zowel de arbeid van gehandicapten, als de productie van unica, het 
verzorgen van voorstellingen en het uitvoeren van experimenten. De 
laatste drie liggen met name op het terrein van de kunsten. 
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In paragraaf 1 van hoofdstuk 3 hebben wij onder andere de veronder- 
stelling geuit dat conjuncturele problemen de structurele vererge- 
ren en de noodzaak van complementaire arbeidsvoorzieningen op 
een bredere schaal vergroten. 

4. Tenslotte kan men algemene regels stellen met betrekking tot de 
eigendom, het beheer, het gebruik en de concurrentie van via com- 
plementaire arbeidsvoorzieningen geproduceerde goederen of ge- 
leverde diensten. 

Op basis van de bestaande voorzieningen en uitvoeringsorganisatie zou 
een geïntegreerd en vernieuwd beleid uitgezet kunnen worden. Het lijkt 
nuttig met het oog op bovenstaande algemene elementen een raamwet te 
ontwikkelen voor de complementaire arbeidsvoorzieningen. Een raamwet 
biedt de mogelijkheid om: 
1. Niet-rijksinstellingen te verplichten tot medewerking. Hetgeen wij 

in de beleids-analyse van de BKR geconstateerd hebben omtrent het 
frictie-punt gemeentelijke autonomie (vergelijk hoofdstuk 2) lijkt te 
vragen om de mogelijkheid gemeenten te kunnen verplichten tot 
medewerking aan het treffen van complementaire arbeidsvoorzie- 
ningen. Zonder wet is zo'n verplichting niet op te leggen. 
De verplichting voor niet-rijksinstellingen zou gelijk kunnen zijn aan 
die welke de WSW oplegt aan gemeenten. Deze houdt in dat gemeen- 
ten bevorderen dat bepaalde personen krachtens de WSW in dienst te 
worden genomen. Gemeenten kunnen niet weigeren om zich in te 
spannen voor de sociale werkvoorziening, maar zij zijn niet ver- 
plicht iedere persoon die in aanmerking komt, in dienst te nemen 
(vergelijk artikel 7, lid 1 WSW). Er moet ook werk zijn en in voorbe- 
reiding is een mogelijkheid tot maximering van het aantal WSW- 
werknemers per gemeente door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (28). Ten behoeve van een verbeterd functioneren 
van de BKR zou, althans voor deze regeling, de mogelijkheid tot 
verplichte intergemeentelijke samenwerking geopend kunnen wor- 
den. De gewenste regionalisatie van de BKR (vergelijk onder andere 
artikel 6 BKR) zou hierdoor gerealiseerd kunnen worden waar deze 
tot nu toe niet van de grond is gekomen. 

2. Aansluitend op de in voorbereiding zijnde maximeringsmogelijkheid 
van het aantal WSW-werknemers per gemeente zou in de raamwet 
opgenomen kunnen worden wat het aantal toe te laten personen 
en/of het totaal te besteden budget voor de verschillende comple- 
mentaire arbeidsvoorzieningen zal zijn. Ons inziens is de maxime- 
ring van het aantal toe te laten personen tot een complementaire 
arbeidsvoorziening en/of van de hiervoor beschikbare overheidsgel- 
den niet onjuist. Het betreft voorzieningen voor de uitoefening van 
structureel en/of conjunctureel rendementloze beroepen die men 
maatschappelijk zinvol acht. De mate waarin de beroepsuitoefening 
maatschappelijk zinvol is, is niet objectief vast te stellen. Hierover 
moeten beslissingen genomen worden. Deze beslissingen zijn, omdat 
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het om openbare uitgaven gaat, politieke beslissingen. In deze be- 
slissingen zou men rekening kunnen houden met de te verwachten 
volume-ontwikkelingen, regionale spreiding, effecten op andere 
overheidsuitgaven als die voor de Algemene Bijstandswet, de effec- 
ten van specifieke beleidsveranderingen bijvoorbeeld ten aanzien 
van de toelating en afwijzing van personen tot een voorziening en de 
budgettaire mogelijkheden van rijk en gemeenten. Wat de BKR 
betreft, de te verwachten volume-ontwikkeling is in hoofdstuk 2 
reeds aan de orde geweest. In dit hoofdstuk zijn op verschillende 
plaatsen de mogelijke consequenties voor ABW-uitgaven en bijzon- 
dere ABW-voorzieningen voor beeldende kunstenaars aangeduid die 
het gevolg kunnen zijn van beleidsveranderingen met betrekking tot 
de toepassing van de BKR. In hoofdstuk 5 bespreken wij een systeem 
van voorzieningen voor de BKR dat kan leiden tot een beperking van 
de toepassing van de BKR zonder dat zulks direct leidt tot een 
beroep op de ABW van vele personen die zich met recht en reden 
beeldend kunstenaar mogen noemen en daarom bijzondere voorzie- 
ningen in dat kader zouden kunnen claimen. Het bedoelde sanerende 
systeem van voorzieningen bestaat uit de bijzondere herkansingsop- 
dracht tot het vervaardigen van werkstukken die de BKR-advies- 
commissie op artistieke gronden aankoopbaar acht- Kortheidshalve 
spreken wij van de op>dracht tot het leveren van aankoopbaar werk. 
Gegeven de cijfers omtrent afwijkend gebruik van de BKR (vergelijk 
hoofdstuk 2, paragraaf 8) zou ten hoogste 20% van de gebruikers 
voor zo'n opdracht in aanmerking komen. 

3. Voor diegenen die een beroep moeten doen op complementaire 
arbeidsvoorzieningen zou een in een raamwet verankerd beleid voor 
beroep vatbare beslissingen op kunnen leveren op een aantal punten. 
Geschillen hieromtrent kunnen voorgelegd worden aan een rechter- 
lijke instantie. In de BKR ontbreekt op dit moment deze mogelijk- 
heid. Wanneer bovenstaande gemeentelijke bevorderingsplicht een 
centraal element in het complementaire arbeidsvoorzieningenbe- 
leid zou worden, dan levert de beslissing om ten aanzien van een 
individuele beeldende kunstenaar geen voorziening te treffen in 
principe geen voor beroep vatbare beslissing op (29). Voor beroep 
vatbare beslissingen zouden, naar analogie van artikel lid 1 in de 
WSW, met name betrekking moeten hebben op de aard van de 
voorziening (bijvoorbeeld een omstreden aankoop of opdracht), de 
duur van de voorzieningsperiode en getroffen disciplinaire maatre- 
gelen als een verlaagde weeknorm of uitsluiting (BKR, artikel 28 lid 
9). 
Naast de verplichtingen van niet-rijksinstellingen zou in een raam- 
wet opgenomen kunnen worden: 

de verplichtingen van het rijk en rijksinstellingen, bijvoor- 
beeld ten aanzien van financiering, controle, budgetbewaking, 
advisering en algemene beleidsbepaling; 
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de (mate van) beleidsvrijheid van uitvoeringsorganen, bijvoor- 
beeld ten aanzien van de aard van de te treffen complementai- 
re arbeidsvoorzieningen. Vele van de in de volgende paragaaf 
te bespreken practische problemen van de BKR zouden in deze 
sfeer opgelost kunnen worden. 

Of men, politiek gezien, een geïntegreerd complementair arbeidsvoorzie- 
ningenbeleid nodig acht, is vanaf deze plaats niet uit te maken. Het is op 
zichzelf een variant naast de andere die in dit hoofdstuk gepresenteerd 
zijn. Er zitten elementen in uit de varianten die ontwikkeld zijn met het 
oog op de beheersing van de collectieve uitgaven (vergelijk paragraaf 
4.4. ), maar gecombineerd met inhoudelijke overwegingen ten aanzien van 
de arbeid waarom het gaat. Deze is er ook in de varianten van het 
kunstenbeleid (paragraaf 4.3.) en de variant van de BKR-visie, hoe tegen- 
gesteld deze onderling ook zijn. In de variant van het complementaire / 
arbeidsvoorzieningenbeleid staat echter niet het (beeldend) kunstenaar-/ 
schap voorop, maar de structurele onmogelijkheid in de moderne samenle-l 
ving bepaalde zinvol geachte vormen van arbeid rendabel uit te oefenen^ 
Hiertoe behoort onder andere de artistieke arbeid. 
In het komende hoofdstuk gaan wij weer wel in op problemen van de 
beeldende kunstenaars en de beeldende kunstenaarsregeling. Het is een 
bespreking van problemen die opgelost moeten worden in ieder (nieuw) 
stelsel van complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunste- 
naars. 

4.8. Overheidsuitgaven voor beeldende kunstenaars 

In alle besproken varianten met betrekking tot de beleidsontwikkeling 
voor de BKR staat de vraag centraal of de overheidsuitgaven voor beel- 
dende kunstenaars langs de bestaande of langs andere kanalen moeten 
verlopen. Hiermee hangt samen de vraag hoeveel geld er door die kanalen 
moet en kan lopen, c.q. welke de mogelijkheden zijn om de uitgaven te 
beheersen en, zo nodig zelfs te beperken. Wij zullen in deze slotparagraaf 
van hoofdstuk 4 vijf van de zes varianten aan de hand van deze vragen 
bespreken. De formele variant(en) van de budgetbeheersing en de verho- 
ging van de eigen gemeentelijke bijdrage voor de BKR slaan we hier over. 
In essentie komen de effecten van deze varianten aan de orde onder de 
variant van de complementaire arbeidsvoorzieningen en de kunstenva- 
riant. Kortheidshalve zij hiernaar en naar de opmerkingen in paragraaf 
4.4. verwezen. 
In drie varianten blijven er via de begroting van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid voorzieningen mogelijk voor beeldende kunste- 
naars. Het betreft de sociale zekerheidsvariant, de variant van de comple- 
mentaire arbeidsvoorzieningen en de ABW/VVK-variant. De beide eerste 
mag men rekenen tot de begroting voor de complementaire sociale voor- 
zieningen, de laatste tot die voor de directie bijstandszaken. Een zeker 
aandeel van de uitgaven zal door de gemeenten waar kunstenaars wonen. 
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gedaan moeten worden. Dit betreft het niet-subsidiabele deel van de 
voorzieningen (op dit moment 5%), van de uitvoeringskosten (op dit mo- 
ment eveneens 5%, althans voorzover het gaat om het ambtelijk onder- 
zoek van aanvragen) en de kosten voor het beheer en de verspreiding van 
via de BKR in gemeentebezit gekomen kunstwerken. 
De sociale zekerheidsvariant leidt tot zeer grote beperkingen van de 
uitgaven voor de BKR. Wij schatten dat wellicht 80% van de actuele 
gebruikers na drie jaar niet meer in aanmerking komt voor toepassing van 
de BKR. De overblijvende 20% omvat in (bijna) alle gevallen incidentele 
gebruikers. De uitgaven die voor deze BKR-gebruikers nodig zullen zijn, 
zullen minder dan 20% van de huidige uitgaven betreffen, met andere 
woorden minder dan ƒ 26 miljoen. De bezuiniging op de BKR is ten minste 
ƒ 105 miljoen. 
Echter, 70% a 80% van dit bedrag kan nodig zijn om voor afgewezen 
kunstenaars te treffen ABW-voorzieningen. Dat gaat om ƒ 7^ miljoen a 
ƒ 84 miljoen. Het netto rendement van de operatie zou ƒ 20 miljoen a ƒ 30 
miljoen bedragen, waarbij verder geen kunstwerken meer aangekocht 
zullen worden en dus de kosten voor beheer en verspreiding niet verder 
zullen stijgen. 
In de ABW/VVK-Vciriant worden de geldstromen voor de BKR verlegd naar 
de directie bijstandszaken en (wellicht) het Voorzieningsfonds voor Kun- 
stenaars. De uitgaven per kunstenaar zullen een 20% lager zijn dan de 
huidige BKR-uitgaven en de beheerskosten voor de aangekochte collecties 
kunstwerken komen te vervallen zullen niet verder hoeven te stijgen. Daar 
staat tegenover dat: 
1. De betrokken personenkring eerder groter dan kleiner zal zijn dan 

die voor de BKR. De te stellen eisen zullen eerder ruimer dan 
strenger kunnen zijn dan die voor de huidige BKR; 

2. De betrokken p>ersonen een recht kunnen doen gelden op hun (speci- 
fieke kunstenacirs)uitkering, waardoor volume en/of uitgaven niet 
beheersbaar zijn. 

De variant van de complementaire arbeidsvoorzieningen zal niet tot een 
snelle en spectaculaire dtiling van de overheidsuitgaven voor de BKR 
leiden. Wij menen dat deze uitgaven via meerjarenplannen en begrotings- 
wetten gebudgetteerd moeten kunnen worden en dat het aantal toe te 
laten personen (per regio) gemaximeerd moet kunnen worden waardoor de 
uitgaven beheersbaar zijn. Echter, voor de BKR zou een snelle verlaging 
van de budgetten en/of een drastische beperking van het aantal toe te 
laten personen de mogelijkheid wegnemen voor een meer geleidelijke 
sanering, c.q. geleidelijke verhoging van de toelatingseisen. Zonder gelei- 
delijkheid in dezen dreigt dezelfde consequentie als die welke wij voor- 
zien ten aanzien van de sociale zekerheidsvariant: bijzondere voorzienin- 
gen voor een onbeheersbaar aantal kunstenaars ingevolge de ABW. Deze 
kunnen 70% a 80% van de bezuinigde middelen kosten. 
Bij de kunstenvariant en de variant van de BKR-visie komt de verantwoor- 
delijkheid voor de aan de orde zijnde overheidsuitgaven aan beeldende 
kunstenaars bij andere instanties te liggen dan het ministerie van Sociale 
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Zaken en Werkgelegenheid. De kunstenvariant houdt in dat 80% van de 
huidige BKR-uitgaven (+ ƒ 105 miljoen) verschuift naar de kunstenbegro- 
ting van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De 
overige 20% zijn een besparing op de overheidsuitgaven. 
Van die ƒ 105 miljoen wordt ƒ 10 miljoen gereserveerd voor tijdelijke 
voorzieningen voor een honderdtal academieverlaters per jaar. Verder 
kunnen kunstenaars die de beeldende kunst als beroep beoefenen, via het 
knipkaartensysteem gedurende maximaal zes jaar van hun totale beroeps- 
leven tussen + 25 jaar en 65 jaar gebruik maken van de BKR. Als de 
knipkaart, vanwege aan de uitgangspunten van het beleid aangepaste 
overwegingen van de kunstenaars of door (strikte) limitering van de 
toelating, gespreid gebruikt wordt tijdens het gehele beroepsleven en de 
uitgaven per gebruiker op het huidige BKR-niveau komen te liggen 
(ƒ 37.500,- per jaar), dan zou + eenzevende van het oorspronkelijke BKR- 
budget beschikbaar moeten zijn. Dit is + ƒ 19 miljoen. 
Voor verruiming van de kunstuitgaven zou vervolgens ƒ 105 miljoen minus 
dit bedrag minus ƒ10 miljoen voor de academieverlaters overblijven. Dit 
is+ ƒ 76 miljoen. Met dit bedrag zou met name een rijksbijdrage-regeling 
voor de aankopen en opdrachten door lagere overheden gevoed moeten 
worden. 
Voor de overheidsfinanciën zijn er echter nog twee problemen. Deze zijn: 
1. Het is alles behalve zeker dat vele kunstenaars een knipkaart "ratio- 

neel” zouden gebruiken. Velen kunnen deze gedurende de eerst 
komende zeven jaren (trachten) op (te) maken om vervolgens de 
zondvloed af te wachten. Als dit op grote schaal gebeurt en niet via 
strikte limitering in de hand gehouden kan worden, dan zullen de 
"knipkaart-uitgaven" een budget van ƒ19 miljoen ver overschrijden; 

2. Hoe minder kunstenaars op een gegeven moment van hun knipkaart 
gebruik kunnen maken, des te groter zal druk op de ABW zijn. Deze 
zal gericht zijn op het treffen van bijzondere voorzieningen voor 
kunstenaars is dat verband. Volume en uitgaven in dat verband 
zullen niet beheersbaar zijn. 

In de practische uitwerkingen van varianten van de BKR-visie komen de 
beslissingsbevoegdheden omtrent toelating, prijzen, voorzieningen etc. te 
liggen bij onafhankelijke regionale organen waarin beroepskunstenaars de 
meerderheid der stemmen vertegenwoordigen. Hoewel wij een verruiming 
van de bevoegdheden van BKR-adviescommissies zinvol vinden (vergelijk 
paragraaf 5.3.) en, algemeen gespreoken, het delegeren van verantwoor- 
delijkheden zinnig vinden, mogen we in het geval van de BKR voorshands 
een uitgavenexplosie verwachten van de uitvoering van de variant van de 
BKR-visie. Daarnaast zullen de controverses rond de BKR tussen organi- 
saties van beroepskunstenaars tot onbestuurbare verhoudingen kunnen 
leiden. 
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Hoofdstuk 5 

OPLOSBARE PROBLEMEN MET BETREKKING TOT DE BKR ? 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de problemen in de toepassing Vcin de 
BKR die om een oplossing vragen, alle reeds aan de orde geweest; sommi- 
ge reeds uitgebreid, andere kort. De problemen betreffen de kunstenaars 
die in aanmerking kunnen komen voor voorzieningen, hun rechtspositie, de 
adviseringsstructuur en een aantal zaken dat te maken heeft met prijzen 
voor kunstwerken, de vrije markt en de neveninkomsten van kunstenaars. 
Voorzover wij suggesties hebben voor oplossingen gaan deze, algemeen 
gesproken, uit naar een vergroting van de zakelijkheid ten aanzien van 
complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunstenaars. De 
tekst van de regeling en met name van de toelichting kan zakelijker van 
opzet worden en daarmee het geheel aan beleidselementen dat in de BKR 
een rol speelt. Van daaruit kan ook de verhouding tussen kunstenaars en 
uitvoeringsorganen, voorzover nodig, een zakelijker accent krijgen. Deze 
algemene lijn sluit aan bij de in paagraaf 2.1. gegeven analyse van de 
verhouding tussen initiatieven van kunstenaars enerzijds en (het gevaar 
van) patronage over gebruikers anderzijds in het kader van de toepassing 
van de BKR. Een raamwet op de complementaire arbeidsvoorzieningen 
volgens de suggesties in paragraaf ^.7. zou reeds een aantal zakelijke 
accenten kunnen aanbrengen op bestuurlijk, budgettair en juridisch vlak. 

5.1. De toelating vem beeldende kunstenaars 

De begrippen die de toelating van beeldende kunstenaars moeten regelen, 
zijn moeilijk. Met name de halfslachtige formuleringen in de toelichting 
op artikel 1, onder f. en g. behoeven aanpassing. Deze formuleringen zijn 
bedoeld om de personenkring voor de BKR af te bakenen. Met name ten 
aanzien van beoefenaren van moderne disciplines in de beeldende kunst is 
de formulering er een van zowel ja als nee. Omtrent beoefenaren van 
kunstnijvere of toegepaste disciplines spreekt de regeling zich niet uit. 
In (de toelichting op) de begripsbepaling ten aanzien van de betrokken 
personenkring van de BKR zou men zich uit moeten spreken of en zo ja 
onder welke (bijzondere) bepalingen men vindt dat beoefenaren van ande- 
re dan de klassieke disciplines van de beeldende kunst daartoe behoren. In 
het verlengde van hetgeen wij gesteld hebben omtrent de onvermijdelijk- 
heid van complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunste- 
naars zou de begripsbepaling geconcentreerd kunnen worden op de vakbe- 
kwame en artistieke productie van unica (inclusief in kleinere series 
gemultipliceerd grafisch werk) en/of het dito uitvoeren van experimen- 
ten. Zulks zou kunnen gelden voor de beoefenaren van alle disciplines van 
de beeldende kunst. 
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Een belangrijk element in de criteria voor toepassing van de BKR is 
hetgeen de beeldende kunstenaar doet uit hoofde van zijn beroep. Dit, 
gekoppeld aan de verplichting ernaar te streven dat hij/zij zich zonder 
toepassing van de regeling als beeldend kunstenaar kan handhaven (artikel 
14c), zou voldoende moeten zijn om aan te geven dat het niet de bedoeling 

^ is dat "kunstenaars uitzichtloos tegen de regeling aanleunen" (Vergelijk fInleiding op de toelichting van de BKR). Hiermee zou de zelfstandige 
inkomstenverwerving als het beoogde, maar in vele gevallen niet reeili- 
seerbare doel van de regeling kunnen vervcillen. Of het ten aanzien van 
vakbekwame en over voldoende artistiek scheppend niveau beschikkende 
kunstenaars zin heeft te stellen dat zij deze via BKR-voorzieningen 
moeten behouden en ontwikkelen, betwijfelen wij. Wat ons betreft kan, 
gezien de gestelde toelatingseisen, ook dit element uit artikel 2 vervallen. 
De strekking van de regeling is niet meer en niet minder dan (de financie- 
ring van) complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende kunste- 
naars, te treffen door (samenwerkende) gemeentebesturen. 

5.2. Zakelijkheid en zelfstandigheid 

Het zou de uitvoerbaarheid van de BKR en wellicht op den duur de 
zelfstandige inkomstenverwerving van een aantal gebruikers ten goede 
komen, wanneer de BKR uit zou gaan van een zakelijkere opstelling van de 
bij BKR-voorzieningen betrokken partijen. 
De tweeslachtige situatie waarin enerzijds het initiatief van de kunste- 
naar voorop staat en diens zelfstandigheid beoogd wordt, anderzijds pa- 
tronage-achtige elementen niet vreemd zijn aan de regeling, de toelich- 
ting daarop en enige aspecten in de uitvoerig, kan opgeheven worden. In 
paragraaf 2.1. hebben wij deze situatie beschreven. 
Belangrijke aankopingspunten voor patronage-achtige elementen verdwij--. 
nen reeds uit de regeling, wanneer artikel 2 in bovengenoemde zin beperkt I 
zou worden. Begeleidende taken van deskundige leden in de adviescom- 
missie worden in de toelichting op dat artikel gekoppeld aan de te behou- 
den en te ontwikkelen artistiek scheppende vermogens en vaktechnische 
bekwaamheden. Vervalt deze passage in artikel 2, dan vervalt daarmee de 
toelichting. Wat ons betreft kan uit de regeling beter iedere verwijzing j 
naar een begeleidende taak van leden van de adviescommissie verdwijnen, ' 
behalve wanneer een kunstenaar daar zelf om vraagt. Echter, voor bege- 
leiding kan een kunstenaar zich ook wenden tot post-academische vormen 
van kunstvakonderwijs (bijvoorbeeld Ateliers 63, Keramisch Werkcen- 
trum), collega's, beroepsorganisaties of consulenten bij (provinciale) cul- 
turele raden. 
Verwijzing naar begeleidende taken van deskundige leden van de advies- 
commissies kan beter verdwijnen uit de regeling omdat hun primaire taak 
is de beoordeling van en advisering over aanvragen voor voorzieningen. 
Deze taak vereist onaifhankelijkheid en distantie, naast kennis van zaken 
en wordt bemoeilijkt door de directe betrokkenheid van de begeleidingssi- 
tuatie. 
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Andere punten die de zakelijkheid en zelfstandigheid kunnen dienen zijn: 
Het stellen van eisen ten aanzien van de door een BKR-gebruiker te 
voeren boekhouding en de inzage die hij/zij daarin moet geven bij de 
aanvrage(n) voor een voorziening; 
Het stellen van eisen ten aanzien van de door een BKR-gebruikers 
bij te houden documentatie over hun werk en wijze van werken; ten 
aanzien van de inzage die zij daarin moeten geven bij de aanvrage(n) 
voor een voorziening. Een bij te houden documentatie kan het 
verplichte atelierbezoek overbodig maken. Atelierbezoek zou be- 
perkt kunnen worden tot die gevallen waarin een aanvrager zulks 
nuttig lijkt. 
Het formuleren van situaties waarin, op grond van ernstige vermoe- 
dens omtrent oneigenlijk gebruik of misbruik, onderzoek gedaan 
moet kunnen worden dat verder strekt dan de normaliter over te 
leggen bescheiden. Dit kan zelfs een justitiëel onderzoek omvatten. 
Het laten vallen van de prioriteit die in de regeling gegeven wordt 
aan opdrachten in de huidige vorm. Opdrachten als bedoeld in hoofd- 
stuk 111 en IV van de regeling zouden verstrekt kunnen worden op 
basis van verzoeken van aanvragers van een voorziening of op basis 
van een inschrijving op door gemeentebesturen aangeboden en niet 
op andere wijzen financierbare opdrachtsituaties. De inschrijving 
zou open moeten staan voor alle kunstenaars in de gemeente of regio 
die voor een BKR-voorziening in aanmerking komen, (vergelijk ook 
de opmerkingen ten aanzien van de differentiatie in voorzieningen 
hieronder). 

5.3. Advisering inzake de BKR 

In de beleidssuggesties in de voorgaande paragrafen is reeds het een en 
ander gesteld over de taken van de BKR-adviescommissies. Dit betreft 
het volgende: 
1. Een in een raamwet complementaire arbeidsvoorzieningen veran- 

kerde BKR zou verplichte intergemeentelijke samenwerking moge- 
lijk kunnen maken. Wanneer deze er is, zou men tot een optimale 
regionalisatie van de uitvoering van de BKR kunnen komen. 
Deze regionalisatie zou zowel de administratie, de advisering van 
gemeentebesturen als het beheer en de bestemming van via de BKR 
verworven kunstwerken kunnen omvatten. Vergeleken met de huidi- 
ge situatie zou het nuttig zijn wanneer "regio's" die één (kleine) 
gemeente of een gebied met enige kleine gemeenten omvatten, op- 
gaan in een groter verband. Op deze wijze zouden er regio's kunnen 
komen voor de gehele provincies Overijssel en Zeeland en voor het 
noordoostelijk deel van Noord Brabant. 

2. De taak van de regionale commissies zou toegespitst moeten worden 
op de beoordeling van aanvragen en de advisering van gemeentebe- 
sturen omtrent te treffen voorzieningen. De begeleidende taak en 
taken met betrekking tot het atelierbezoek zouden marginaal moe- 
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ten zijn en alleen moeten plaatsvinden indien een kunstenaar een 
gemotiveerd verzoek daartoe indient. 

5.^. Centrale commissie 

Hoewel de centrale commissie niet naar haar functioneren is onderzocht, 
menen wij enige suggesties te kunnen doen omtrent de positie en taken van 
deze commissie. 
Wanneer een aanted beslissingen van gemeentebesturen openstaan voor 
beroep op administratief-rechtelijke Instanties, dan kunnen de minister 
van Sociale Zeiken en Werkgelegenheid en de Centrale Commissie buiten 
de desbetreffende geschillen gehouden worden- Deze geschillen zouden 
met name betrekking kunnen hebben op de aard van een voorziening, de 
duur van de voorzieningsperiode en getroffen disciplinaire maatregelen. 
Beslissingen met betrekking tot BKR-voorzieningen omvatten echter ook 
andere elementen: kan c.q. moet de gemeente de BKR toepassen in het 
geval van de aanvrager. Ook al staat hier geen beroep open, geschillen 
daarover zullen zeker voorkomen. Een kunstenaar kan zich ten onrechte 
afgewezen voelen, het gemeentebestuur kan twijfels hebben aan het 
advies van zijn adviescommissie, de minister van Sociale Zaken (i.c. diens 
rijksconsulent) kan menen dat het om een niet-subsidiabele voorziening 
gaat. 
In beide eerste geschillen zou de zaak voorgelegd kunnen worden aan de 
Centrale Commissie. Deze zou een nieuw advies kunnen opstellen ten 
behoeve vzm het gemeentebestuur dat vervolgens een definitief besluit zal 
moeten nemen. Het definitieve afwijzende besluit zou naar zijn procedu- 
rele aspecten voorgelegd kunnen worden aan de AROB-rechter. Herbeoor- 
deling door de Centrale Commissie bij afwijzingen zou onderdeei kunnen 
uitmaken van een gemeentelijke bezwaarschriftenprocedure die moet 
leiden tot een nieuw en definitief besluit van het gemeentebestuur. 
Wanneer het gaat om mogelijkerwijs niet-subsidiabele voorzieningen, ad- 
viseert de Centrale Commissie de minister. Deze zal vervolgens moeten 
besluiten of hij subsidieert of niet. Bij een besluit om niet te subsidiëren 
staat voor de gemeente beroep open bij de Kroon. 

De Centrale Commissie heeft op dit moment, naast een taak met betrek- 
king tot de (her)beoordeling van aan de minister voorgelegde geschillen, 
ook een taak met betrekking tot de algemene beleidsadvisering. Deze taak 
valt eveneens toe aan de Raad voor de Kunst ingevolge de Wet op de Raad 
voor de Kunst 1979, althans wanneer het om artistieke aspecten van de 
BKR gaat. 
Men kan gevoeglijk deze situatie laten voortbestaan. Men kan ook overwe- 
gen beide algemene adviesfuncties in elkaar te schuiven en aan de Raad 
voor de Kunst een speciale commissie voor de complementaire arbeids- 
voorzieningen voor kunstenaars toe te voegen (Via een "dames- en heren- 
overeenkomst" zou geregeld kunnen worden dat voor deze commissie 
leden niet benoemd worden dan met instemming van de minister/staats- 
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
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5.5. De aard van BKR-voorzieningen 

Op dit moment wordt in de regeling onderscheid gemaakt naar drie 
soorten voorzieningen: Deze zijn: 

de opdracht tot het ontwerp en/of de vervaardiging van een bepaald 
kunstwerk; 
de opdracht tot het verlenen van een dienst; 
de aankoop van recent vervaardigde kunstwerken. 

Naar de intenties van de BKR genieten de opdrachten prioriteit boven de 
aankoop. Ondanks de inzet en goede bedoelingen van vele kunstenaars en 
uitvoeringsorganen is deze prioriteit in de praktijk niet te realiseren: 95% 
van de voorzieningen bestaat uit aankopen. 
Er is geen reden om deze drie soorten voorzieningen niet te laten voortbe- 
staan. Alleen is het, mede vanwege de grote practische problemen bij het 
realiseren van opdrachten in het kader van de BKR, niet verstandig de 
prioriteit van de beide bovengenoemde opdrachten boven de aankoop te 
handhaven. 
Echter met betrekking van de aard van de BKR-voorzieningen is een 
nadere differentiatie aan te bevelen. Deze willen wij hier uitwerken. 

In de uitvoeringspraktijk hebben zich plaatselijk twee bijzondere vormen 
van opdrachten ontwikkeld. Dit zijn wat men kan noemen ontwikkeiings- 
opxirachten en opdrachten tot het vervaardigen van aankoopbaar werk, dat 
wil zeggen werkstukken die qua artistiek niveau naar het oordeel van de 
adviescommissie voor aankoop in aanmerking komen. Bij de laatste op- 
drachtensoort gaat het om een Amsterdamse variant. Kunstenaars die 
reeds eerder een voorziening genoten maar die naar het oordeel van de 
commissie niet zonder meer in aanmerking komen voor nieuwe voorzie- 
ningen, krijgen zo'n opdracht. Wanneer de voor die opdracht geproduceer- 
de werkstukken het predikaat aankoopbaar krijgen, dan kunnen nieuwe 
voorzieningen volgen. Indien niet, dan volgt een afwijzing en komen er, 
wat Amsterdam betreft, geen nieuwe voorzieningen tot stand. 
De ontwikkelingsopdracht is eerder in hoofdstuk 4 aan de orde geweest ais 
onderdel van de kunstenvariant en van de variant gebaseerd op de BKR- 
visie. Het is de opdracht van gemeentewege aan een kunstenaar om zich te 
(her)oriënteren op bepaalde mogelijkheden als beeldend kunstenaar. Bij 
zo'n opdracht past niet de aflevering van voltooide kunstwerken. 
De ontwikkelingsopdracht en de opdracht om aankoopbaar te vervaardi- 
gen zouden een plaats kunnen krijgen in de regeling. 
Gezien de problemen van de meeste jonge kostwiners onder de beeldende 
kunstenaars om zich een positie als professioneel beeldend kunstenaar te 
verwerven (vergelijk hoofdstuk 1) is het zinvol kunstenaars tot 35 jaar in 
principe ontwikkelingsopdrachten te geven als BKR-voorziening voor een 
bepaalde tijd. Boekhoudkundige bescheiden, documentatie en openbaar 
toegankelijke tentoonsteilingen kunnen duidelijk maken of, na verloop van 
een voorziening, de ontwikkelingsopdracht geslaagd genoemd mag worden 
en of nieuwe opdrachten nodig en mogelijk zijn. Wanneer de commissie 
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van mening is dat een ontwikkelingsopdracht niet geslaagd is zou een 
opdracht tot het vervaardigen van aankoopbaar werk gegeven kunnen 
worden. Van kunstenaars onder de 35 jaar volgen in deze conceptie geen 
aankopen meer. Deze BKR-voorzieningen zullen mede als effect hebben 
dat de "toestroom" van werk naar de gemeenten en het rijk via de BKR 
vermindert. 
Van kunstenaars van 35 Jaar en ouder die een beroep moeten (blijven) doen 
op de regeling, wordt in principe wel werk aangekocht. Dit kunnen recent 
vervaardigde kunstwerken zijn, maar ook kunstwerken, geproduceerd in 
opdrachtsituaties. Desgewenst kunnen ook diensten verleend worden. Om- 
dat het, door de bank genomen, om gevestigde kunstenaars gaat, kan men 
overwegingen met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden in de aan- 
koopbeslissingen mee laten wegen. Op verzoek zou echter ook aan een 
kunstenaars van 35 jaar of ouder een ontwikkelingsopdracht voor een 
bepaalde tijd, bijvoorbeeld maximaal 1 of 2 jaar, gegeven kunnen worden. 
Daarna zullen zij een opdracht om aankoopbaar werk te vervaardigen 
moeten kunnen aanvaarden. 
De opdracht tot het vervaardigen van aankoopbaar werk zou er zijn met 
het oog op probleemsituaties. Indien een commissie twijfelt aan het 
artistiek scheppende vermogen en/of vaktechnische bekwaamheden van 
een aanvrager die reeds eerder voorzieningen genoten heeft, dan zou zij 
het gemeentebestuur adviseren om de kunstenaar in kwestie in een be- 
paalde tijd, bijvoorbeeld een half jaar, aankoopbare kunstwerken te laten 
vervaardigen. Aankoopbaar heeft zowel betrekking op de artistieke als de 
technische kwaliteiten. Na die tijd zou (een tijdelijke) uitsluiting kunnen 
volgen omdat de professionele kunstbeoefening op dat moment uitzicht- 
loos is. 
De opdracht tot het vervaardigen van acinkoopbaar werk schept op uitvoe- 
ringsniveau een mogelijkheid om in probleemsituaties te interveniëren op 
een wijze die zowel de kunstenaar als de intenties van de regeling respec- 
teert. 

5.6. Kunstwerk, prijs, voorzieningsperiode, vrije markt 

De prijzen voor kunstwerken, betaald in de BKR zijn niet afgestemd op die 
op de vrije markt. Een kunstwerk, aangekocht voor de BKR, brengt 
gemiddeld driemaal zoveel op als kunstwerken, aangekocht op de vrije 
markt inclusief de kunst- en cultuur-politieke aankopen en opdrachten van 
overheden. Hiermee willen wij niet zeggen dat de prijzen in de BKR te 
hoog zijn. In hoofdstuk 2 en 3 hebben wij vele argumenten gegeven die 
aannemelijk maken dat de prijzen op de vrije markt te laag zijn. Althans, 
ze zijn niet zodanig dat ze voor kunstenaars een voldoende hoog inkom- 
steneffect opleveren. Wij menen dat een andere beleidstheorie met be- 
trekking tot de prijzen voor aan te kopen kunstwerken in het kader vem de 
BKR of honoraria voor geleverde diensten en uitgevoerde ontwikkelings- 
opdrachten beter past bij de huidige praktijk met betrekking tot de 
prijsbepaling. 
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Men zou kunnen stellen dat de prijs beschouwd moet worden als een 
arbeidsvergoeding, een vergoeding in het kader van een arbeidsvoorzie- 
ning. Hiermee zou de prijs gesteld kunnen worden op een vergoeding voor 
de productietijd die men, mede gezien de individuele omstandigheden van 
de kunstenaars, noodzakelijk acht om het aan te kopen werkstuk te 
vervaardigen + een vergoeding van alle directe en indirecte beroepskos- 
ten. Men betaalt als het ware de nota van een vakman. De voorzieningspe- 
riode is in dit geval gelijk aan de noodzakelijk geachte productietijd. Dit 
systeem lijkt ons eenvoudiger qua opzet dan het huidige. Het lijkt ons 
eveneens niet in tegenspraak met wat een (complementaire) arbeidsvoor- 
ziening is en het maakt op dit punt discussies over de verhouding tussen de 
BKR en de vrije markt overbodig. 
Op andere punten valt niet te ontkomen aan discussies over de verhouding 
tussen de BKR en de vrije markt. Dit betreft: 
1. De andere finemcieringsmogelijkheden van overheidsaankopen en 

-kunstopdrachten; 
2. Het beheer en gebruik van via de BKR verworven kunstwerken. 

Ten aanzien van het eerste punt zou kunnen blijven gelden dat andere 
financieringsmogelijkheden in principe voorgaan. 
Omtrent de bepaling dat bestemmingen van via de BKR verworven kunst- 
werken de vrije markt niet in nadelige zin mogen beïnvloeden is op dit 
moment weinig nader geregeld. Wanneer een bestemming de vrije markt 
nadelig beïnvloedt, is niet duidelijk. Dat de vrije markt beïnvloed wordt, is 
onmisbaar. Of deze invloed negatief is of positief, is niet onderzoekbaar 
gebleken, omdat de criteria hiervoor ontbreken. 
Wij menen, dat men in de praktijk duidelijkheid zou kunnen verwerven 
over de situaties waarin en de mate waarin de vrije markt nadelig beïn- 
vloed wordt, wanneer men dit als volgt zou benaderen: men stelt in de 
regeling dat de bestemming van kunstwerken verworven via de BKR 
partijen op de vrije markt niet aanzienlijk in hun belangen mag schaden. 
Een partij die zich in zijn belangen bij de vrije markt geschaad acht, zou op 
grond hiervan een civiele procedure kunnen aanspannen tegen de beheer- 
der/eigenaar van het werk. Naar de normen van burgerlijk recht zouden de ; 
belangen die spelen op de vrije markt beschermd kunnen worden, althans j 
afgewogen kunnen worden tegen de belangen die spelen bij het vinden van J 
bestemmingen voor via de BKR verworven kunstwerken. '' 
Een andere en voor betrokkenen wellicht eenvoudigere en minder kostbare 
procedure zou kunnen bestaan uit bindende cirbitrage. Een partij die zich 
in zijn belangen bij de vrije markt geschaad acht, zou bij een in de regeling 
genoemde deskundige instantie om arbitrage kunnen verzoeken. Deze 
instantie zou, na het horen van de bij het geschil betrokken partijen, een 
bindende uitspraak kunnen doen. 
Ons lijkt dat de minister van Cultuur de arbitrerende instantie zou kunnen 
zijn, geadviseerd door de Centrale Commissie en, bij belangrijke en 
principiële zaken, door de Raad voor de Kunst. 
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5.7. Niet-kostwinners 

Wij mogen ervoor pleiten voorzieningen krachtens de BKR mogelijk te 
melken voor beeldende kunstenaars die geen kostwinner zijn. Eenzelfde 
advies wordt op dit moment door de Centrale Commissie voorbereid. 
In het leefsituatie-onderzoek beeldende kunstenaars hebben wij vastge- 
steld dat de startsituatie (met name opleiding) van deze kunstenaars niet 
verschilt van die van hun kostwinnende leeftijdgenoten. Echter, hun be- 
roepsmatige ontwikkeling stagneert duidelijk (vergelijk hoofdstuk 1). In 
de praktijk zou kunnen blijken of voor (een aantal) kunstenaars binnen 
deze categorie deze stagnatie uitblijft, wanneer zij BKR-voorzieningen 
kunnen krijgen bij onvoldoende Inkomsten om hun beroepskosten te dek- 
ken. Prijzen en honorcuria voor niet-kostwinners zouden gelijk kunnen zijn 
aan een reële vergoeding voor de directe en indirecte beroepskosten. De 
voorzieningsperiode wordt echter gesteld op die van de noodzakelijk 
geachte productietijd. 
Men zou in dit verband kunnen overwegen het gebruik van de BKR door 
niet-kostwinners na verloop vein tijd te evalueren om te bezien of hiermee 
de beroepsmatigheid van deze categorie beeldende kunstenaars door de 
bank genomen verbeterd wordt en directer aan gaat sluiten op het in het 
kunstvakonderwijs bereikte niveau. 

Wanneer BKR-voorzieningen mogelijk worden voor niet-kostwinners on- 
der de beeldende kunstenaars, vervalt de ratio achter de vrijlatingsbepa- 
ling ten aanzien van de inkomsten van partners (echtgenotes) van beelden- 
de kunstenaars. Deze vrijlatingsbepalingen zouden kunnen komen te ver- 
vallen. 
Niet-kostwinner is 23% van alle kunstenaars; dat wil zeggen er zijn er + 
2500. Wanneer eenderde van hen in aanmerking komt voor een voorzie- 
ning, dat wil zeggen + 800 kunstenaars, en zij gemiddeld genomen voor 
ƒ 5000,-per jaar aangekocht zouden worden, dan zou een niet-kostwin- 
nersvoorziening ƒ 4,0 miljoen kosten; ƒ 5000,- is gelijk aan + de helft van 
de huidige beroepskosten per kunstenaar met een BKR-voorziening. Van 
de actuele BKR-gebruikers heeft 13% een partner die eveneens beeldend 
kunstenaar is. Dit zijn er op dit moment ongeveer 450 (van de 3500). De 
artistieke inkomsten van deze partner bedroegen in 1980 gemiddeld 
ƒ 1900,-. Dit is totaal 0,9 miljoen. Dit bedrag zou in mindering komen op 
de huidige BKR-uitgaven. 

5.8. Tot Besluit 

Wij menen, dat de complementaire arbeidsvoorzieningen voor beeldende 
kunstenaars beter geregeld kunnen en moeten worden dan nu via de BKR 
geschiedt. Deze regeling vertoont vele fricties met aanverwante beleids-j 
terreinen van de rijksoverheid; deze regeling schept problemen in de! 
verhouding tussen rijk en gemeenten en is daarom niet gemakkelijk uit- 
voerbaar. Dat hij positieve effecten oplevert voor vele beeldende kunste- 
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naars en het gebruik mogelijk maakt van 2 a 300.000 kunstwerken in de 
samenleving is (desondanks) het resultaat. Wanneer men de regeling inpast 
in een geïntegreerd complementair arbeidsvoorzieningenbeleid en in de 
huidige regeling een aantal wijzigingen aanbrengt gericht op een grotere 
zakelijkheid en eenvoud, dan kan men, naar onze mening, de p>ositieve 
effecten voor vele kunstenaars en het gebruik van de via de BKR verwor- 
ven en te verwerven kunstwerken behouden. Tegelijkertijd echter lijken 
de fricties in het openbaar bestuur en in de regeling verankerde uitvoe- 
ringsproblemen opgelost te kunnen worden. 
Met name in het kader van een geïntegreerd complementair arbeidsvoor- 
zieningenbeleid achten wij een zakelijkere, eenvoudigere en gerichter 
uitvoerbcire BKR zeer wel mogelijk. Een gerichtere uitvoering zou zelfs 
een sanering van de toepassingen van de BKR op personen voor wie dit 
artistiek en/of professioneel niet gewenst is, kunnen omvatten. En zulks 
zonder dat de druk op bijzondere voorzieningen in het kader van de 
Algemene Bijstandswet vergroot zal worden. Deze sanering kan, indien 
nodig, met behulp van de opdracht tot het vervaardigen van aankoopbaar 
werk aangepakt worden. 
Naast deze nieuwe (in Amsterdam reeds beproefde) soort voorzieningen 
voor probleemgevallen, hebben wij concrete beleidssuggesties gedaan met 
het oog op een zakelijke, eenvoudige en gericht uitvoerbare BKR. Deze 
suggesties betreffen: 
1. De toelatingscriteria; 
2. De verhoudingen tussen aanvragers, gemeenten en BKR-adviescom- 

missies; 
3. Verdergaande regionalisering; 

De taken en bevoegdheden van de Centrale Commissie; 
5. Ontwikkelingsopdrachten; 
6. Prijzen en honoraria te betalen in het kader van de BKR; 
7. De beïnvloeding van de vrije markt; 
8. Voorzieningen voor niet-kostwinners. 

Alle suggesties gezamenlijk passen binnen de context van de huidige 
regeling en van de variant van de complementaire arbeidsvoorzieningen 
met betrekking tot de mogelijke beleidsontwikkelingen. 
Ze lijken ook alle realiseerbaar in het kader van de variant van de BKR- 
visie. Echter, de meer zakelijke aspecten met de voor individuele aan- 
vragers en gebruikers in een aantal gevallen onprettige consequenties 
(afwijzing, opdracht tot het leveren vcm aankoopbaar werk, arbitrage ten 
aanzien van de bij de bestemming van de aangekochte kunstwerken sjoe- 
lende belangen) passen niet de variant van de BKR-visie. 
In onze suggesties blijven zaken als de aankoop van kunstwerken en/of 
opdrachten aan kunstenaars een centrale rol spelen. Op dit punt wijken 
onze suggesties af van de desbetreffende ideeën in de kunstenvariant of de 
ABW/VVK-variant. In deze variant wordt datgene wat nu de BKR is, 
beperkt tot bijzondere uitkeringen aan kunstenaars. Hierbij horen geen 
aankopen of ojxlrachten maar de periodieke toetsing van aanvragers en 
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gebruikers naar criteria van professionaliteit. Wij menen dat het voor de 
aanvragers, de gebruikers en (vele) gemeenten van belang is dat de BKR 
een (complementaire) arbeidsvoorziening blijft en geen uitkeringssysteem! 
wordt. Het zou een regeling moeten blijven wacirdoor kunstenaars door 
kunnen blijven gaan met de geconcentreerde uitoefening van hun beroep, 
inclusief de aankop>en/verkopen en de verwerving/aanvaarding van op- 
drachten die tot de beroepsmatige beoefening van de beeldende kunst 
behoren. 
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( 1) Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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( 2) Nota Kunst en Kunstbeleid, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, ge- 
drukte stukken 13.981, nrs. 1-2, pag. 96. 

( 3) Vergelijk brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken d.d. 3 juli 
1979, nr. 3223 inzake onderzoek BKR, bijlage I, punt Ib. 

( Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1979, Tweede Kamer, 
zitting 1979-1980, gedrukte stukken 16.116, nrs. 1-2, pag. 50 e.v. 

( 5) Brief d.d. 3 juli 1979 a.w. 

( 6) Dezelfde brief, bijlage I, punt Ib. 

( 7) Motie nr. 50 bij Tweede Kamer, gedrukte stukken 15.300-XVl, 
Handeling 1 februari 1979, pag. 2917; Brief d.d. 1 oktober 1979, 
staatssecretaris Sociale Zaken nr. ^^28 inzake onderzoek BKR; 
Toespraak Staatssecretaris Sociale Zaken voor de installatie van de 
Begeleidings- en Adviescommissie Onderzoek BKR, januari 1980, 
pag. 1-2. 

( 8) Brief staatssecretaris Sociale Zaken d.d. 23 april 1980, nr. 22.123, 
inzake onderzoek BKR; brief namens de minister van Sociale Zaken 
d.d. 2^ juli 1980, nr. 23.620, inzake onderzoek BKR. 

( 9) Muskens, G., Zorg voor en interventie in beeldend kunstenaarschap. 
Theoretische probleemstelling voor een onderzoek naar de Beelden- 
de Kunstenaarsregeling, Tilburg (IVA), februari 1981. 

(10) BKR-onderzoek: onderzoeksvoorstellen, Tilburg (IVA), juli 1981. 

(11) Fundamenteel Onderzoek BKR: verslag van het congres op 27 mei 
1979 te Amsterdam, in BBK-krant, 10^/105, 1979; "Vierbonden 
overleg" (Fundamenteel onderzoek BKR), in BBK 69-bulletin, okto- 
ber 1979, nr. pag. 20-22; Valkman, O., De BKR en de crisis van de 
verzorgingsstaat, Amsterdam (Boekmanstichting), februari 1982. 

(12) Motie A7 betreffende het overheidsonderzoek BKR, ledenvergade- 
ring BBK op 28 februari 1981 te Amsterdam. 

(13) Brief voorzitter Vereniging van Galeriehouders en Handelaren in 
Hedendaagse Kunst d.d. 19 oktober 1981 aan het IVA. Wat de (voor 
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ons overigens beperkte) consequenties van deze boycot-actie be- 
treft, vergelijk Muskens, G. en Van Poppel, J., De vrije markt voor 
beeldende kunstenaars. Inventarisatie van zelfstandige inkomsten- 
verwerving door beeldende kunstenaars, Tilburg (IVA), maart 1983, 
pag. 13 e.v. 

(14) Concept-regeeraccoord, in De Nederlandse Staatscourant, 21 okto- 
ber 1982, pag. 6. 

(15) Heroverweging collectieve uitgaven: samenvattend eindrapport 
rijksbegroting. Tweede Kamer, zitting 1980-1981, gedrukte stukken 
nr. 16.625, nrs. 2-3: hoofdstuk 15, Opzet en structuur van de Beel- 
dende Kunstenaarsregeling, pag. 132-§37; idem, nr. 20 deelrapport 
15 Opzet en structuur Beeldende Kunstenaarsregeling. 

(16) Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan de ge- 
meentebesturen d.d. 27 juni 1980, nr. FV80/U444, inzake uitkerin- 
gen uit het gemeentefonds over 1977, 1978, 1979, 1980 en 1981 
(exclusief lager onderwijs); Brief van de minister van Financiën en 
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken d.d. 16 januari 1981, 
Tweede Kamer, zitting 1980-1981, nr. 16.400 D/E, nr. 28, inzake 
financiering BKR. 

(17) Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken aan de gemeentebe- 
sturen d.d. 25 september 1980 inzake 'Experiment in het kader van 
de BKR. 

(18) Heroverweging collectieve uitgaven: brief van de minister presi- 
dent, minister van Algemene Zaken aan de Voorzitter van de Twee- 
de Kamer der Staten-Generaal d.d. II februari 1981, Tweede Ka- 
mer, zitting 1980-1981, gedrukte stukken 16.625, nr. 1. 

(19) Vergelijk voetnoot 15. 

(20) Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
d.d. 30 december 1982, nr. 65.28I/Illb, inzake wijziging BKR. Per 1 
maart 1983 zijn een aantal veranderingen ingegaan ten aanzien van 
artikel 28 van de regeling. Deze zijn niet verwerkt in de tekst van 
bijlage 1, de regeling per 1982. Ze zijn apart als bijlage 2 aan dit 
eindverslag toegevoegd. Circulaire van de staatssecretaris van So- 
ciale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 februari 1983, nr. 
30.708/IIIb, inzake aanpassingen BKR 1983. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1 

( 1) De titel van dit hoofstuk is ingegeven door het rapport van de 
Federatie van kunstenaarsverenigingen "Vrijheid verzekerd. Sociale 
zekerheid voor zelfstandige kunstenaars", van het najaar 1980. 

( 2) Mulder, H., Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de 
houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-19^5, 
Utrecht/Antwerpen, 1978, pag. 29 e.v. 

( 3) Pots, R., De BKR: kunst- of sociaal beleid. Ontstaan, groei en 
resultaten van de contraprestatie-regellngen, Den Haag, 1981; 
Valkman, De BKR en de crisis van de verzorgingsstaat, a.w. 

( 4) Voor de tekst van de BKR zij verwezen naar de gelijknamige 
brochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
opgenomen als bijlage bij dit rapport. 

( 5) Berg, H.O. van den, De sociaal-economische positie van kunste- 
naars, Amsterdam (Cenario), 1981, pag. 47: "(...) professioneel 
werkzame kunstenaars: artistiek erkend en economisch rendabel 
(...)"; Fenger, P., Beleidsanalyse beeldende kunst. Toestand en pro- 
cessen, Amsterdam (Boekmanstichting), 1976, pag. 15: "(...) dat 
beeldende kunstenaars diegenen zijn die zich als zodanig beschou- 
wen"; Forbeck, K. en Wiesand, J., Der Künstler-Report, München, 
1975, pag. 13: "Asthetische Abgrenzungsmerkmale, Gesichtspunkte 
einer "gewisen künstlerische Gestaltungshöhe" oder einer "eigen- 
schopferischen, nicht erlernbaren künstlerischen Begabung" 
konnten in einer berufssoziologischen Untersuchung (...) nicht zum 
Basisbegriff werden (...)"; Gerritse, R., Geld(t) voor kunstenaars, 's- 
Gravenhage (Staatsuitgeverij), 1978, pag. 11: (...) de voortbrenger 
van culturele waarden (is) de kunstenaar en in het bijzonder de 
scheppende kunstenaar"; Krause, E., The sociology of occupations, 
Boston, 1971, pag. 256: "(...) the distinction between the "pure" (...) 
artist - defined as one who pursues the creative activity "for its own 
sake" - and the applied practioner, who works toward other ends 
besides the creation of new forms". 
Elementen die in deze en vergelijkbare definities een rol spelen zijn: 

artistieke erkenning, talent, aanleg; 
beroepsmatigheid; 
discipline waarop men zich toelegt. 

( 6) Muskens, G. en Maas, J., Materiële afhankelijkheid - beroepsmatig- 
heid - autonomie. De leefsituatie van Nederlandse beeldende kun- 
stenaars, Tilburg (IVA), maart 1983. 
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( 7) Moulin, R., Le marche de la peinture en France, Parijs, 1967, hoofd- 
stuk 1; Bourdieu, P., La distinction. Critique sociale du jugement, 
Parijs, 1979; Hauser, A., Sociale geschiedenis van de kunst, Nijme- 
gen 1975, pag. 590 e.v.; Gehlen, A., Zeitbilder. Zur Soziologie und 
Aesthetik der modernen Malerei, Frankfurt am Main, 1965; Benja- 
min, W., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu- 
zierbarkeit, in: Tiedemann, R. & Schweppenhauser, H., Hrsg, Walter 
Benjamin. Gesammelte Schriften, 1-2, Frankfurt am Main, 1974, 
pag. 471-508. 

( 8) Muskens, G., Frames of meaning - are they measurable ?, disserta- 
tie KUN, 1980, pag. 203 e.v.; idem. Kritiek van de massacultuur en 
inhoudsanalyse. Een methodologische beschouwing, in: Massacom- 
municatie, 10, 1982, nr. 6, pag. 261-276. 
In het kader van het onderzoek naar het functioneren van de BKR 
heeft de opdrachtgever niet ingestemd met een systematische ana- 
lyse van advisering en beoordeling in BKR-adviescommissies en/of 
de Centrale Commissie. 

( 9) Muskens en Van Poppel, De vrije markt voor beeldende kunstenaars, 
a.w. 
Vergelijk ook: Moulin, Le marché de la peinture a.w.; Forbeck en 
Wiesand, Künstlerreport a.w., pag. 189 e.v.; Havermans, J., De 
sociale positie der beeldende kunstenaars 1946-1961, s-'Gravenhage 
(Raad voor de Kunst), 1964, pag. 14; Welters, L. en Eyckman, C., 
Geld voor kunstkopers: het functioneren van de Aankoopsubsidiere- 
geling Kunstwerken, Amsterdam (Boekmanstichting), 1976. 

(10) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 5. 
Het aantal van 10026 suggereert een grote mate van exactheid. Het 
aantal is het resultaat van een schatting. Rekening houdend met een 
mogelijke foutenmarge naar boven en naar beneden 300 kunste- 
naars, zijn we op het genoemde getal uitgekomen. 
Wat ons betreft mag men spreken van "ongeveer tienduizend". 

(11) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 36. 

(12) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 77. 

(13) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 40. 

(14) Tot de beoefenaars van de klassieke disciplines rekenen wij die 
kunstenaars die als belangrijkste discipline het tekenen, schilderen, 
de vrije grafiek, de plastische vormgeving of het beeldhouwen beoe- 
fenen. In de steekproef gaat het om 324 personen (69%). 
Moderne hoofddisciplines: toepassingen van fotografie of film in de 
beeldende kunst, murale en monumentale vormgeving, omgevings- 
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kunst, projecten, ideeën, multimediale kunst, interdisciplinaire 
kunst. Het gaat om 52 personen (11%). 
Kunstnijvere hoofddisciplines: keramiek, sieraadkunst, textiele 
werkvormen - eveneens 52 personen (11%). 
Toegepaste hoofddisciplines: grafische en industriële vormgeving, 
cartoons, strips, boekillustraties - 42 personen (9%). 

(15) In het eindverslag van het BKR-onderzoek wordt geen rekening 
gehouden met de recente verandering van de BKR per 1 maart 1983. 
De tekst van deze wijziging is opgenomen als bijlage 2 bij dit 
rapport. 

(16) Van alle beeldende kunstenaars is 68% man en 32% vrouw. 

(17) In deze paragraaf worden de feiten, gepresenteerd in hoofdstuk 2-4 
van het rapport "Materiële afhankelijkheid - beroepsmatig- 
heid - autonomie" samengevat (Muskens en Maas, Materiële afhan- 
kelijkheid a.w., pag. 18-77). 
Gelijk in het vijfde hoofdstuk van dat rapport bedienen wij ons hier 
van stellige uitspraken, waar het in de werkelijkheid om relatieve 
verschillen gaat. Belangrijke onderscheidingen worden hierdoor, zij 
het op een overdreven wijze, duidelijk gemaakt. 

(18) De omzet van tenminste een kwart van de BKR-gebruikers aan 
kunstuitleeninstellingen a ƒ 1200,- a ƒ 1500,- gemiddeld (1980) on- 
derstreept de gegroeide verstrengeling tussen de BKR en (ook) die 
kunstuitleeninstellingen die (ten dele) kunstwerken uitlenen die niet 
via de BKR verworven worden. Deze instellingen kopen of huren 
kunstwerken. Hiertoe stelt het ministerie van (toendertijd nog) 
CRM subsidies beschikbaar op basis van de Tijdelijke Rijksbijdrage- 
regeling Kunstuitleen. Voor de begroting 1983 was voorzien om in 
dat jaar geen subsidies ter beschikking te stellen (later Is alsnog 
ƒ 1,0 miljoen gevoteerd). 
In zijn commentaar op deze maatregel wijst het bestuur van de BBK 
uitdrukkelijk op de consequenties van beëindiging van de subsidië- 
ring van kunstuitleeninstellingen via de Rijksbijdrageregeling voor 
de nevenverdiensten van BKR-gebruikers, naast de consequenties 
voor de verdiensten van die kunstenaars die geen gebruik kunnen 
maken van de BKR (i.c. niet-kostwinners). 
Vergelijk Bestuurscommentaar: BBK-petitie aan de minister van 
CRM in verband met afkappen TRK-gelden voor 1983, in: BBK- 
Krant, oktober 1982, pag. 3. 

(19) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 53 e.v. 
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(20) Moulin, Le marché de la peinture a.w., pag. 348. 
"Le plus humble des artistes comme le plus célèbre a une vocation et 
non une profession. II pense son activite en terme de creation; porte 
obstinement en lui 1'angoisse et 1'espoir du génie (...) 
Le discours spontane que 1'artiste porte sur son oeuvre en tant que 
fait esthetique: c'est un discours sur 1'art et sur son art. L'acte 
createur est vecu comme un acte libre". 

(21) Vrijheid verzekerd a.w., pag. 2. 

(22) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 95-112. 

(23) Hollema, C., "Leuke hobby heb je"; een verslag naar aanleiding van 
een enquête gehouden onder ruim achthonderd vrouwelijke beelden- 
de kunstenaars, 's-Gravenhage (SVBK), 1978. 
Verslag van een enquête onder de vrouwelijke leden van de BBK, 
uitgave van Pressiegroep BBK, november 1979. 

(24) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 30; 
'In de leeftijdsklasse van 35 tot 60 en zeker van 40 tot 55 zou men 
veel meer mannelijke kunstenaars verwachten dan er in de steek- 
proef zitten. Daaronder en daarboven volgen de leeftijdsopbouw van 
de kunstenaars in de steekproef en de Nederlandse beroepsbevolking 
elkaar vrij nauw. 
Het gat in de opbouw op middelbare leeftijd kan (tegelijkertijd) op 
twee dingen wijzen. Het kan een doorwerking zijn van de gememo- 
reerde ondervertegenwoordiging in de steekproef van de (oudere) 
leden van de traditionele schildersverenigingen. Hiermee in tegen- 
spraak is dat de ondervertegenwoordiging ophoudt onder de oudste 
categorieën kunstenaars. 
Het kan ook zijn oorzaak vinden in het volgende carrière-patroon: 
een relatief grote groep mannen treedt tussen 24 en 30 jaar toe tot 
het beroep van beeldend kunstenaar, zoekt erkenning als zodanig en 
tracht gedurende een aantal jaren een bestaan op te bouwen. Erken- 
ning en een redelijk/acceptabel bestaan is op den duur aan weinigen 
gegeven. Reden voor velen om tussen 35 en 45 af te haken. Wie dan 
rond zijn vijftigste nog beeldend kunstenaar is, erkend als zodanig en 
met een redelijke/acceptabele bestaanszekerheid, blijft dat gedu- 
rende zijn verdere leven. Zelfs kan het zijn dat enkelen na hun 
vijftigste, dus in een latere levensfase, 'terugvloeien' naar het be- 
roep van vrij beeldend kunstenaar. 

(25) Het kunstenaarschap van niet alle BKR-gebruikers is even gecon- 
centreerd. Er is een minderheid van + 20% die hetzij: 

weinig uren besteden aan artistieke werkzaamheden (+ 10%); 
weinig professionele en/of marktgerichte activiteiten aan de 
dag leggen (+ 20%); 
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over een ateliervoorziening beschikken, die niet goed is of 
hoeft te zijn (20 a 25%); 
beroepsuitgaven doen voor een kleiner bedrag dan waarover 
hij/zij ingevolge het BKR-gebruik kunnen beschikken (20% a 
25%). Zie Muskens, G., Beleidsdoel, beleidseffect, beieidscon- 
text. Functioneert de BKR volgens plan ?, Tilburg (IVA), 
maart 1983, paragraaf 6.1., pag. 92 e.v. 

NOTEN BIT HOOFDSTUK 2 

( 1) Art. 2 BKR luidt: 
Deze regeiing beoogt dat ten behoeve van de in artikel 3 bedoelde 
beeldende kunstenaar op zijn aanvrciag, voorzieningen krachtens 
deze regeling tot stand komen, waardoor hij in staat wordt gesteld 
door middel van arbeid in zijn bestaan te voorzien. Deze voorzienin- 
gen dienen zijn artistiek scheppend vermogen en vaktechnische 
bekwaamheid zoveel mogelijk in stand te houden en te ontwikkelen, 
en daardoor zo mogelijk de zelfstandige inkomstenverwerving door 
het verrichten van artistieke arbeid te bevorderen. 

Art. 37.1. BKR luidt: 
De aanvrager die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt heeft, kan 
tegen een door het gemeentebestuur ten aanzien van hem genomen 
beslissing een schriftelijk verzoek om revisie tot de minister rich- 
ten. 

De vergedrukte passages wijzen op het eigen initiatief van de kun- 
stenaar. 

( 2) Art. 3.1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid kan een voorzie- 
ning slechts worden getroffen ten behoeve van de beeldende kunste- 
naar die: 
( ) 
e. het mogelijke heeft gedaan tot het verkrijgen van inkomsten 

uit arbeid in zijn beroep en uit andere arbeid waarbij zijn 
professionele bekwaamheden van waarde zijn; 

f. jonger dan 35 jaar zijnde, het mogelijke heeft gedaan om 
- indien en in zover dit verenigbaar kan worden geacht met de 
uitoefening van zijn beroep als beeldende kunstenaar - inkom- 
sten buiten dat beroep te verwerven. 

Art. 1^. De beeldende kunstenaar, voor wie een voorziening ingevol- 
ge deze regeling wordt getroffen, is verplicht: 
a. de hiervoor benodigde inlichtingen aan het gemeentebestuur 

en de commissie te verstrekken; 
b. voldoende met het gemeentebestuur en de commissie mede te 

werken bij de uitvoering van deze regeling; 



107 

c. ernaar te streven, dat hij zich zonder toepassing van de rege- 
ling als beeldend kunstenaar kan handhaven. 

De vertgedrukte passages wijzen eveneens op het eigen initiatief 
van de kunstenaar. 

(3) Hiermee is niet gesteld dat in de uitvoeringspraktijk afhankelijkheid 
en patronage veelvuldig moeten voorkomen. Gezien het grote aantal 
voorzieningen dat, over het gehele land genomen (meer dan 7000) en 
zeker in de grote steden, getroffen moet worden, is zakelijkheid in 
de benadering van (zelfstandige) kunstenaars noodzakelijk. Naar hun 
zeggen zijn weinig commissies of betrokken gemeenteambtenaren 
geneigd kunstenaars te betuttelen. 

( ^) Voorleggingen kunnen gebaseerd zijn op de volgende artikelen in de 
regeling: 
Art. 3. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kunnen met 

toestemming van de minister en gehoord de centrale commis- 
sie ook ten behoeve van een kunstenaar die de leeftijd van 25 
jaar nog niet heeft bereikt en van een kunstenaar die geen 
Nederlander is, voorzieningen worden getroffen. 

Art. 12. In geval het gemeentebestuur en de rijksconsulent niet tot 
een eenstemmig oordeel kunnen komen, hetzij ten aanzien van de 
vraag of de aanvrager voldoet aan het bepaalde in artikel 3, hetzij 
ten aanzien van een geval, waarin de instemming van de rijksconsu- 
lent nodig is, legt het gemeentebestuur de zaak zo spoedig mogelijk 
ter beslissing aan de minister voor. 

Art. 17. Een opdracht tot het vervaardigen van een kunstwerk, 
waarvan de eigendom door natrekking zal zijn bepaald, behoeft de 
voorafgaande instemming van de rijksconsulent. 

Art. 22. 
1. Het gemeentebestuur kan, de commissie gehoord en met in- 

stemming van de rijksconsulent, aan de beeldende kunstenaar 
een opdracht geven tot het verrichten van bepaalde diensten 
op het gebied van de beeldende kunst. 

2. Het door het gemeentebestuur daarvoor vast te stellen hono- 
rarium behoeft de instemming; 

van de rijksconsulent indien het hoger is dan het maxi- 
male loon voor groep V, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
van het Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoor- 
ziening; 
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van de minister indien het hoger is dan het maximale 
loon voor groep X, bedoeld in vermeid artikel. 

Art. 33. 
2. Indien de in aanmerking te nemen materiaalkosten 1/6 van de 

prijs vaq het kunstwerk te boven gaan, is terzake de instem- 
ming van de rijksconsuient nodig. 

Art. ^2. Het gemeentebestuur kan, de commissie gehoord, in geval- 
len, waarin het afwijking van de bepalingen dezer regeling op grond 
van bijzondere omstandigheden wenselijk acht, hiertoe een gemoti- 
veerd verzoek om toestemming door tussenkomst van de rijksconsu- 
lent tot de minister richten. 

( 5) Vgl. BKR Losbladige Uitgave Complementaire Sociale Voorzienin- 
gen, Koninklijke Vermande b.v., IJmuiden; Foyer, P., De BKR; on- 
dermeer bekeken vanuit het sociale verzekeringsrecht en het be- 
stuursrecht, scriptie RUG, november 1980; Muskens, Beleidsdoel, 
a.w., pag. 22-24. 

( 6) Decentralisatie van Rijkstaken, Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 
gedrukte stukken 16.492, nrs. 1-2; Decentralisatieplan, Den Haag 
(ministerie van Binnenlandse Zaken), mei 1982. 

( 7) Toelichting art. 37. 

( 8) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 25-27. 

( 9) De subsidieverhoging is gevolgd op een poging de feitelijke lasten 
van de gemeenten, die de BKR uitvoeren, te verhogen van 5% tot 
25% onder een gelijktijdige verhoging van de algemene uitkeringen 
aan de gemeenten. Tot 1 januari 1981 konden gemeenten het niet 
subsidiabele deel van hun BKR-uitgaven voor 80% declareren bij het 
gemeentefonds op grond van art. 14 van de Financiële Verhoudin- 
genwet, het artikel Sociale Zorg. Het niet subsidiabele deel bedroeg 
25% van de uitgaven. 
Per 1 januari 1981 had de minister van Binnenlandse Zaken met 
instemming van de financiële commissie van de VNG de declaratie- 
mogelijkheid voor (onder andere) de BKR-uitgaven willen stoppen. 
De Tweede Kamer heeft zich hier, onder druk van de professionele 
kunstwereld, gemeentebesturen en de via haar culturele commissie 
gealarmeerde VNG, in de zogenaamde motie Rienks van 11 oktober 
1980 tegen verzet. Ter uitvoering van deze motie is de declaratie- 
mogelijkheid bij het gemeentefonds tot 1 januari 1982 blijven be- 
staan. Per die datum zijn de subsidiepercentages verhoogd tot 95% 
(vgl. art. 38, BKR). 
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(10) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 101 e.v. 

(11) T.z.p., pag. 112-118. 

(12) Sedert 1979 hanteert de minister van Sociale Zaken en Werkgele- 
genheid de facto een "wachttijd" van ten minste één jaar na bijvoor- 
beeld de academie-verlating of de beëindiging van een baan. 

(13) Nota betreffende de relatie beeldende kunstenbeleid - beeldende 
kunstenaarsregeling, Rijswijk (ministerie van CRM), 1976. 

(14) Nota kunst en kunstbeleid, a.w. 

(15) M. Gardeniers-Berendsen, minister van CRM, Toespraak ter gele- 
genheid van de opening van het BKR-gebouw in de Saturnusstraat, 
's-Gravenhage, op 21 januari 1980. 

(16) Nota kunst en kunstbeleid a.w., pag. 25 e.v.; Memorie van Toelich- 
ting op de ontwerp Kaderwet Specifiek Welzijn, in Losbladige uitga- 
ve Kaderwet Specifiek Welzijn, Vuga, deel III, afdeling C-2, pag. 7; 
Bod, F. en Brandt Corstius, L., In gesprek met de minister van CRM, 
mevrouw T. Gardeniers, in: Museumjournaal, 23, 1978, pag. 210; 
Minister A. van der Louw tijdens de Uitgebreide Commissievergade- 
ring over de kunstenbegroting. Handelingen Tweede Kamer, UCV7, 
18 januari 1982; Minister L. Brinkman tijdens interview voor de 
VARA-televisie, 21 november 1982. 

(17) Baayens, J., Andriessen, J. en Kik, L., Onderzoek uitvoering BKR, 
Tilburg (IVA), maart 1983, pag. 

(18) Vergelijk tabel 2.1. en 2.2. bij dit hoofdstuk, pag. 35-36. 

(19) KB van 9 januari 1976, no. 11, Losbladige uitgave Complementaire 
Sociale Voorzieningen a.w., BKR, D, artikel 2, pag. 1. 

(20) Afdeling Rechtspraak RvSt., 17 december 1979; 8 mei 1980; 14 
augustus 1980; 13 juli 1981; 31 juli 1981; losbladige uitgave Comple- 
mentaire Sociale Voorzieningen, a.w., BKR, D., artikel 2, pag. 3, 
artikel 2, pag. 6, pag. 7-8, pag. 11, art. 3, pag. 12. 

(21) HR, 29 juni 1979, t.z.p., artikel 2, pag. 9. 

(22) T.z.p., artikel 2, pag. 2, 4, 5; artikel 3, pag. 2. 

(23) T.z.p., artikel 2, pag. 12. 
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(24) Begroting CRM 1978, Tweede Kamer, zitting 1977-1978, nr. 14800, 
hoofdstuk XV, nr. 25, pag. 1-3. 

(25) Voor de desbetreffende tekst van de regeling zij verwezen naar 
voetnoot 1 bij dit hoofdstuk. 
Een van de deskundigste personen in Nederland met betrekking tot 
de praktijk- en de geschiedenis van de complementaire (ar- 
beids)voorzieningen in het algemeen en de BKR in het bijzonder 
bestrijdt dat hetgeen wij houden voor de beleidstheorie van de BKR, 
dat ook is. Hij stelt dat het doel van de regeling is 'het tot stand 
komen van voorzieningen' op basis van rijkssubsidies aan gemeenten. 
De in dat verband vermelde verderstrekkende beleidselementen als 
ontwikkeling van het kunstenaarschap en de zelfstandige inkom- 
stenwerving, liggen volgens hem op een ander niveau dan dat van de 
doeleinden van de BKR. Ook na uitvoerige discussies over en weer 
blijven wij van mening, dat, naar letter en geest van de huidige 
regeling, ontwikkeling èn zelfstandige inkomstenverwerving evenzo 
goed tot de doeleinden-bepaling van de regeling behoren als het tot 
stand komen van voorzieningen. De zinswending 'Deze voorzienin- 
gen dienen ( ) zoveel mogelijk' in het midden van artikel 2 mag ons 
inziens niet anders uitgelegd worden. Dat hierdoor een hele serie 
problemen veroorzaakt wordt, is voor ons evident. Die van het 
herhaalde gebruik is het meest sprekende voorbeeld. Ook wat ons 
betreft had wat in artikel 2 aan inhoudelijke doeleinden van de BKR 
is vastgelegd, beperkt mogen blijven tot toelatingsvoorwaarden 
voor gebruik van de regeling. 

(26) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 81-83, tabel 
5.1. 

(27) De percentages zijn wat dit betreft als volgt: 
53% van alle kunstenaars meent, dat het ontwikkelingsdoel 
gerealiseerd wordt; onder BKR-gebruikers is dit percentage 
75%; 
33% van alle kunstenaars meent, dat door middel van de BKR 
de zelfstandige inkomstenverwerving gediend wordt; onder 
BKR-gebruikers is dit percentage 42%. 

Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 69-70. 

(28) Muskens, Beleidsdoel a.w., hoofdstuk 3, pag. 32 e.v. 

(29) Muskens en Van Poppel, De vrije markt voor beeldende kunstenaars, 
a.w., pag. 83-84. 

(30) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 121. 
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(31) Muskens en Van Poppel, De vrije markt voor beeldende kunstenaars 
a.w., pag. 37. 

(32) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 68. 

(33) Muskens en Van Poppel, De vrije markt voor beeldende kunstenaars 
a.w., pag. UO. 

(3^) CBS, Sociale Maandstatistiek, 30, 1982, no. 5, mei 1982, tabel 3.5. 

(35) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 69 e.v. 

(36) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 68-69. 

(37) Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1979 a.w., pag. 50; 
Heroverweging collectieve uitgaven: Samenvattend eindrapport 
rijksbegroting a.w., pag. 133; Heroverweging collectieve uitgaven: 
deelrapport 15 Structuur en opzet van de Beeldende Kunstenaarsre- 
geling a.w.; Concept-regeeraccoord a.w., pag. 6. 

(38) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 79 e.v. 

(39) Muskens, Beleidsdoel a.w., hoofdstuk 5, pag. 88 e.v. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3 

( 1) La documentation Frangaise, Les aides publiques a la creation 
artistique en France, Parijs, 1976; Federatie van kunstenaarsvereni- 
gingen, Wet betreffende de sociale zekerheid van kunstenaars, Am- 
sterdam (Federatie), zonder jaar. 

( 2) Mc Kinzey, R.D., The New Deal for artists, Princeton NJ, 1973; 
Zevenbergen, K., De georganiseerde strijd van beeldende kunste- 
naars voor en in het "Federal Art Project" van de WPA, Beverwijk 
(uitgave in eigen beheer), 1981. 

( 3) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 101-103. 

( 4) WSW, preambule, "(...) regelen te stellen inzake de voorziening in 
aangepaste werkgelegenheid (...) ten behoeve van personen, die tot 
het verrichten van arbeid in staat zijn, doch voor wie, in belangrijke 
mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om 
onder normale omstandigheden werk te verrichten niet of voors- 
hands niet aanwezig is", 
art. 21, lid d. 
"De werknemer is verplicht (...) mede te werken aan het verkrijgen 
van passende arbeid onder normale omstandigheden". 
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Losbladige uitgave Complementaire Sociale Voorzieningen en Alge- 
mene Bijstandswet a.w., Wet Sociale Werkvoorziening. 

( 5) Baumol, W. en Bowen, W., Performing arts; the economie dilemma. 
A study of problems common to theatre, opera, music, and dance. 
New York, 1966, pag. 161 e.v. 

{ 6) Leroy, D., Economie de 1'éducation et de la transformation profes- 
sionelle des artistes-interprètes du spectacle, paper conferentie 
Maastricht, mei 1982. 

( 7) Moulin, Marché de la peinture a.w., pag. 56-57. 

( 8) Moulin, Marché de Ia peinture a.w., pag. 302-303. 

( 9) De discussie over werken met behoud van uitkering, pro deo-activi- 
teiten etc. loopt al sinds het midden van de jaren zeventig. Aan 
verschillende van deze meer conjuncturele complementaire ar- 
beidsvoorzieningen zijn ministeriële circulaires gewijd, alsook van 
departementale zijde geïnitieerd onderzoek of beleidsrelevante 
passages in nota's van de regering over de werkgelegenheid en het 
werkgelegenheidsbeleid. Gewezen kan worden op de circulaire van 
de staatssecretaris van Sociale Zaken dd. 23 mei 1978, nr. 
61.002/IIIa, betreffende het verrichten van pro deo-activiteiten, op 
de nota van de Sociale Verzekeringsraad "Onbetaald werk met be- 
houd van uitkering" (Zoetermeer, februari 1982) of op het werkgele- 
genheidsplan van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen- 
heid, Tweede Kamer, zitting 1981-1982, gedrukte stukken 17.341, 
nrs. 1-2, pag. 57 e.v. 
De laatste ontwikkelingen zijn per 26 januari 1983 onder de kop 
"Werken met uitkering verruimd" aangekondigd in de Volkskrant. 

(10) Benjamin, Das Kunstwerk a.w.; Brounts, B., Autonomie van de kunst 
(werktekst) in Brounts, B., e.a.. Kunst als massacommunicatie, Nij- 
megen (Soc.Inst.), februari 1980, pag. 86-120; Hauser, Sociale ge- 
schiedenis van de kunst a.w., pag. 591; Moulin, Marché de la peinture 
a.w., pag. 457-458; Rogier, J., red., Kassies op zoek naar cultuur, 
Nijmegen 1981, pag. 248; Rosenberg, H., Art on the edge. Creators 
and situations, Londen, 1976, pag. 138, pag. 252-253. 

(11) Moulin, Marché de la peinture a.w., pag. 479. "Deux soucis majeurs 
animent les artistes: pouvoir montrer leurs oeuvres, les faire 
connaltre et reconnaltre; obtenir, par la vente de leurs tableaux, les 
moyens de vivre et de travailler. L'exposition et la diffusion des 
oeuvres d'une part, leur commercialisation de 1'autre consistuent les 
phases préliminaires de la socialisation de la peinture dans un 
systeme d'économie marchande". 
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(12) Forbeck en Wiesand, Künstlerreport a.w., pag. 132 e.v. 

(13) Muskens en Van Peppel, De vrije markt a.w., tabel 4.11., pag. 69; 
Forbeck en Wiesand, Künstlerreport a.w., pag. 121. 

(14) Gehlen, A., Zeit-Bilder a.w.; Moulin, Marché de la peinture a.w., 
pag. 448; Pen 3., Economische argumenten voor een royalere cul- 
tuurpolitiek, in: De Revisor 7, 1980, no. 3, pag. 62-72; Thurn, H.P., 
Soziologie der bildenden Kunst: Forschungsstand und Forschungs- 
perspektiven, in Silbermann, A. en König, R., Hrsg., Künstler und 
Gesellschaft, Opladen, 1974, pag. 154-155. 

(15) Van Doorn, J. en Schuyt, C., red., De stagnerende verzorgingsstaat, 
Meppel-Amsterdam, 1978, pag. 12. 

(16) Pots, De BKR: kunst- of sociaal beleid a.w., pag. 19-27; Valkman, De 
BKR en de crisis van de verzorgingsstaat a.w., pag. 16 e.v. 

(17) De verwijzingen naar het algemeen belang zijn in vele gevallen in 
hoge mate ideologisch gekleurd en vertegenwoordigen dan een 
groepsbelang onder valse vlag. 

(18) B.V.: Damus, M., Zur ökonimischen Lage der bildenden Künstler in 
der BRD, in: Silbermann en König, Künstler und Gesellschaft a.w., 
pag. 246; Schulte, B., Problèmes de la sécurité sociale des travail- 
leurs culturels dans la Communauté Européenne, München, nov. 
1979. 

(19) Gelijk in Nederland het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars en voor 
Frankrijk de wettelijk verplichte verzekeringen voor kunstenaars 
(vgl. voetnoot 1 bij dit hoofdstuk). 

(20) Regeling Sociale Bijstand voor Beeldende Kunstenaars, 1949; de 
uitkeringsvariant die onder de naam Sociale Uitkering Kunstenaars 
was voorzien in de BKR 1956-1971. 

(21) Een voorziening voor kunstenaars. Rapport van de structuurcom- 
missie, Den Haag (Stichting WK), juli 1982, pag. 18 e.v. 

(22) Lagemaat, G. v.d.. Overheidssubsidies, de kwaliteit van de omge- 
ving en de beroepsrol van beeldende kunstenaars, in De Sociolo- 
gische Gids, 29, 1982, pag. 498-516 en de bij dat artikel vermelde 
literatuur; Leering, J., Eindrapport Praktijkonderzoek Beeldende 
Kunsten, Rijswijk (CRM), 1981. 

(23) Muskens, G., Zorg voor en interventie in beeldend kunstenaarschap 
a.w. 
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(24) Moulin, Marche de la peinture a.w., pag. 365. 

(25) Muskens en Van Poppel, De vrije markt voor beeldende kunstenaars 
a.w., pag. 40 e.v. 

(26) Valkman, De BKR en de crisis van de verzorgingsstaat a.w., pag. 32- 
33. 

(27) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 82-96. 

(28) In de jaren zeventig is het percentage autodidacten, althans kunste- 
naars zonder kunstvakopleiding, gedaald van + 40% tot + 15% in 
1981. Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 66 e.v. 

(29) Drs. C. Rohde is op basis van een subsidie van het ministerie van 
WVC voor de Subfaculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen van de 
KH Tilburg een project begonnen over beroepstoetreding tot de 
dans- en de beeldende kunstsector via de instituties van het tweede 
kans-onderwijs. 

(30) Bijvoorbeeld Hauser, Sociale geschiedenis van de kunst a.w., Van 
Heek, F., Bloei en ondergang van de Hollandse zeventiende-eeuwse 
landschapschilderkunst (1620-1670). Artistiek isolement-integra- 
tie-creativiteit. Een sociologische beschouwing, in: Mens en Maat- 
schappij, 54, 1970, pag. 127-143. 

(31) Pevsner, N., Pioneers of modern design. From William Morris to 
Walter Gropius, Harmondsworth, 1966. 

(32) Moulin, Marche de la peinture a.w., pag. 24-25. 

(33) Leroy, Economie de I'education a.w., pag. 4-5. 

(34) Vgl. hoofdstuk 1 en 2 van dit rapport. Tevens Muskens en Maas, 
Materiële afhankelijkheid a.w., hoofdstuk 3. 

(35) Wiesand, A., 20 Fragen zum Berufsfeld Bildende Kunst, in Wick, R. 
en Wick-Kmoch, A., Hrsg., Kunstsoziologie. Bildende Kunst und 
Gesellschaft, Keulen, 1979, pag. 173. 

(36) Welters, L., en Eyckman, C., Geld voor kunstkopers a.w., pag. 9. 

(37) Schuyt, C., Het rechtskarakter van de verzorgingsstaat, in Van 
Doorn en Schuyt, Stagnerende verzorgingsstaat a.w., pag. 83. 

(38) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid, a.w., pag. 25. 
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(39) Het totaal aan salarisuitgaven van de overheid dat aan beeldende 
kunstenaars ten goede kan komen, is veel groter. Voor 1980 was wat 
dat betreft ƒ 220.0 miljoen begroot. Vgl. Muskens en Van Poppel, De 
vrije markt voor beeldende kunstenaars a.w., pag. 36. Het verschil is 
alleen dat de uitgaven voor docenten aan academies bij beeldende 
kunstenaars terecht moeten komen, terwijl de andere salarisuitga- 
ven, alsook de arbeidsplaatsen bij het particuliere bedrijfsleven en 
particuliere instellingen (idem, pag. 32-56) mogelijk daarbij terecht 
kunnen komen. De vele loonafhankelijke, niet-zelfstandige personen 
werkzaam in beeldende beroepen hebben ons tot de veronderstelling 
gebracht, dat op de arbeidsmarkt voor beeldende kunstenaars in 
overwegende mate personen werken, die niet behoren tot de door 
ons onderzochte onderzoeksgroep. Dit betekent dat de geldstromen 
voor salarisuitgaven en de arbeidsplaatsen niet bij deze onderzoeks- 
groep terecht komen, hoewel dat wel zo zou hebben kunnen zijn 
(idem, pag. 81-82). 

(^0) Baayens, Andriessen en Kik, 'Onderzoek uitvoering BKR a.w., par. 
7.3. 

(^1) Mogelijke indicatoren voor een te groot aanbod, waarover wij weinig 
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personen van boven de 35-jarige leeftijd dat beeldend kunste- 
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rond de 35-jarige leeftijd er van een grote mate van beroeps- 
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heid" markeren. Vgl. Muskens en Maas, Materiële afhankelijk- 
heid a.w., pag. 30; 
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fenaren. Het (voormalige) ministerie van CRM noemt in een 
rapport van drs. P. van Klink een aantal van 6000 op 15000 
beroepsbeoefenaren voor 1981. 
Klink, P. van. Kunsten en werkgelegenheid. Een verkennende 
studie naar de arbeidsmarktsituatie op het terrein der kunsten 
met economische aanbevelingen voor het scheppen van werk- 
gelegenheid in deze sector, Rijswijk (CRM), december 1981, 
pag. 27. 

(^2) Sociaal-culturele kwartaalstatistiek CBS, 1981-2 en 1982-1. 

(43) Havermans, De sociale positie der beeldende kunstenaars 1946-1961 
a.w., pag. 14. 
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(^4) Moulin, Marche de la peinture a.w., pag. 56-57. 

(45) Moulin, Marche de la peinture a.w., pag. 348. 

(46) Moulin, Marche de la peinture a.w., pag. 452. 

(47) Mulder H., Kunst in crisis en bezetting a.w., pag. 36 e.v. 

(48) Mulder, Kunst en crisis en bezetting a.w. pag. 309 e.v.; Smiers, J., 
Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid, Nijmegen, 
1977, Pag. 83 e.v. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 4 

( 1) De volgende regelingen zijn er sinds 1949 geweest: 
Regeling sociale bijstand beeldende kunstenaars (1949-1952); 
Regeling voor sociale bijstand aan beeldende kunstenaars 
(1952-1956); 
Regeling sociale opdrachten beeldende kunstenaars (1956- 
1964); 
Sociale regeling kunstopdrachten beeldende kunstenaars 
(1964-1969); 
Wijziging sociale regeling kunstopdrachten beeldende kunste- 
naars (1969-1971); 
Regeling complementaire arbeidsvoorziening beeldende kun- 
stenaars (1971-1974); 
Wijziging regeling complementaire arbeidsvoorziening beel- 
dende kunstenaars (1974 tot heden). 

( 2) Wet Sociale Werkvoorziening: Toelichting, Losbladige uitgave Ver- 
mande a.w., WSW, pag. B 1-14. 

( 3) Deze structuur treft men eveneens aan bij de uitvoering van werk- 
loosheidsvoorzieningen ingevolge de WWV, de sociale werkvoorzie- 
ning en voorzieningen voor zelfstandigen. 

( 4) Dit betreft uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet en ingevolge 
de Wet Werkloosheidsvoorziening. 

( 5) Dit betreft uitkeringen ingevolge de Rijksgroepsregeling zelfstandi- 
gen. 

( 6) Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de Centrale 
Commissie, d.d. 11 december 1978, nr. 64.561/IIIb inzake onderzoek 
BKR; brief van de minister van CRM aan de Raad voor de Kunst d.d. 
19 december 1978, nr. K/BK- U185.799 inzake onderzoek BKR. 
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( 7) Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1979 a.w., pag. 50 e.v. 

( 8) Samenvattend eindrapport Heroverweging collectieve uitgaven: 
rijksbegroting a.w., hoofdstuk 15; Opzet en structuur van de beel- 
dende kunstenaarsregeling; Heroverweging collectieve uitgaven: 
deelrapport 15 a.w. 

( 9) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 81. 

(10) Nota betreffende de relatie beeldende kunstbeleid-beeldende kun- 
stenaarsregeling a.w.; 
Nota knelpunten uitvoering beeldende kunstenaarsregeling, Den 
Haag (Dienst Verspreide Rijkscollecties), december 1977; Brief van 
de Dienst Verspreide Rijkscollecties d.d. 5 juni 1978 inzake Knel- 
punten BKR. 

(11) Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken d.d. 3 juli 1979 a.w. 
Beide in voetnoot 6 genoemde brieven behoren tot de bijlagen bij 
deze brief; brief staatssecretaris van Sociale Zaken d.d. 1 oktober 
1979 a.w. 

(12) Overheidsregeling Beeldende Kunst, in Naar een nieuw beleid, Am- 
sterdam (BBK), december 1976. 

(13) Een voorziening voor kunstenaars a.w. 

(14) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., deel II, tabel 1.4. 
en 1.5. 

(15) Muskens en Van Poppel, De vrije markt a.w., pag. 80. 

(16) Muskens, Beleidsdoel a.w., pag. 73 e.v. 

(17) Een eerste stap in deze richting is reeds genomen door het voorne- 
men beroepskostenvergoedingen, verstrekt vanwege het WK, bui- 
ten beschouwing te laten bij de eigen inkomstenberekening voor een 
bijstandsuitkering en het Besluit Landelijke Normering in die zin te 
wijzigen. 

(18) Concept-regeeraccoord a.w., pag. 6. 

(19) Heroverweging collectieve uitgaven: deelrapport 15 a.w. 

(20) Muskens en Maas, Materiële afhankelijkheid a.w., pag. 85-86. 

(21) Een nieuw beleid, in: Naar een nieuw beleid, Amsterdam (BBK), 
december 1976, pag. 18 e.v.; Nota regionale beeldende kunstenaars- 
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regeling, BBK Drechtstreek, juni 1979; Nota gekoppeld BK beleid, 
BBK Drechtstreek, mei 1981, 

(22) Tjoa, T., De artotheekbeweging. Confrontatiebeweging en spil van 
een progressieve kunstbeweging, in: Kunstwerkt, 1., 1980, nr. 1, pag. 
^1-^7; Artotheek en educatie, lezing door Gerrit Willems gepubli- 
ceerd in: Artotheekkrant 1, december 1982, pag. 20-24; Rijzinga, 
H., Toespraak bij de opening van de tentoonstelling "Vernietigen is 
geen kunst", op 11 oktober 1980 te Dordrecht; Hagemans, T., Arto- 
theeknota, Amsterdam (BBK), 1975; Klatser, J., Meer artotheken 
voor Amsterdam, in Het Parool, 10-4-1981. 

(23) Beleidsanalyse voor de algemene ledenvergadering: Op weg naar een 
wettelijke arbeidskostenregeling, in BBK-Krant, 1981, nr, 124, pag. 
6-7. 

(24) Sinke, D. en Olink, H., Kunst en socialisme II: De strategie in de 
praktijk. Interview met een wethouder uit een middelgrote stad, in 
Kunstenaarskrant, 6, 1982, no 10, pag, 5-6; De BKR: gebruik 'm 
beter. Verslag van de BKR-manifestatie Groningen, in BBK-Krant 
no. 145, december 1982, pag. 8-9; Inleidingen ter gelegenheid van 
BBK 35 jaar strijdbaar, in BBK-Krant no. 120/121, oktober/novem- 
ber 1982. 

(25) Vele gemeenten zijn in 1982 gestopt met hun subsidiëring van het 
WK of hebben deze bevroren. Resultaat is dat per 1-10-1982 nog 
slechts 50% van de aangesloten kunstenaars woont in een volledig 
betalende gemeente. Per ultimo 1981 was dat percentage nog 80%. 

(26) Vgl. voetnoot 13. 

(27) Brief van het bestuur van de Stichting Voorzieningsfonds voor Kun- 
stenaars aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 
23 juni 1982, opgenomen in: Een voorziening voor kunstenaars a.w. 

(28) Scheerder, R., Sociale werkvoorziening: poort naar WSW gaat dicht, 
in: Binnenlands Bestuur, 13-8-1982. 

(29) De toelating tot de BKR achten we niet een juridisch oplosbaar 
probleem (vergelijk ook paragraaf 2.5.). Wij willen op dit probleem 
en op mogelijke oplossingen terugkomen in paragraaf 5.1. 
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Geciteerde literatuur en beleidsdocument * 

* Het IVA stelt een lijst ter beschikking van de ten behoeve van het 
BKR-onderzoek verzamelde literatuur en beleidsdocumenten. Deze 
kan men bij het IVA bestellen (postbus 90153, 5000 LE Tilburg). 
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1981, nr. 124, pag. 6-7. 

Berg, H.O. van den, 
De sociaal-economische positie van kunstenaars, Amsterdam 
(Cenario), 1981. 
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BBK-petitie aan de minister van CRM in verband met afkappen 
TRK-gelden voor 1983, in BBK-Krant, nr. 143, oktober, 1982, pag. 3. 

De BKR: 
Gebruik 'm beter. Verslag van de BKR-manifestatie Groningen, in 
BBK-Krant, nr. 145, december 1982, pag. 8-9. 

BKR-onderzoek: 
Onderzoeksvoorstellen, Tilburg (IVA), juli 1981. 
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Begripsbepalingen 

Doelstelling 

HOOFDSTUK I. 

INLEIDENDE BEPALINGEN. 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen- 

heid ; 

b. het gemeentebestuur: het college van burgemeester en wet- 

houders; 

c. de rijksconsulent: de rijksconsulent voor complementaire 

sociale voorzieningen, bedoeld in artikel 37, eerste lid 

van de Wet Werkloosheidsvoorziening of de door hem aange- 

wezen ambtenaar; 

d. de commissie: de commissie, bedoeld in de artikelen 5 of 6; 

e. de centrale commissie: de commissie, bedoeld in artikel 34; 

f. de beeldende kunstenaar: degene, die als beroep de beeldende 

kunst beoefent en hiervoor voldoende artistiek scheppend 

vermogen en vaktechnische bekwaamheid bezit; 

g. kunstwerk: een werkstuk op het gebied van de beeldende kunst 

dat blijk geeft van voldoende artistiek scheppend vermogen 

van de maker en dat voldoende vaktechnisch verantwoord is. 

Artikel 2. 

Deze regeling beoogt dat ten behoeve van de in artikel 3 be- 

doelde beeldende kunstenaar op zijn aanvrage voorzieningen 

krachtens deze regeling tot stand komen, waardoor hij in staat 

wordt gesteld door middel van arbeid in zijn bestaan te voorzien 

Deze voorzieningen dienen zijn artistiek scheppend vermogen en 

vaktechnische bekwaamheid zoveel mogelijk in stand te houden en 

te ontwikkelen, en daardoor zo mogelijk de zelfstandige inkom- 

stenverwerving door het verrichten van artistieke arbeid te 

bevorderen. 
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Artikel 3. 

1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid kan een voorzie- Kring van gerechtig- 

ning slechts worden getroffen ten behoeve van de beeldende den 

kunstenaar die: 

a. over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt; 

b. de leeftijd van 25 jaar reeds, doch die van 65 jaar nog 

niet heeft bereikt; 

c. Nederlander is; 

d. duidelijk is ingesteld op het als beroep beoefenen van de 

beeldende kunst, mede gezien zijn opleiding en aanwijsbare 

professionele activiteiten; 

e. het mogelijke heeft gedaan tot het verkrijgen van inkomsten 

uit arbeid in zijn beroep en uit andere arbeid waarbij zijn 

professionele bekwaamheden van waarde zijn; 

f. jonger dan 35 jaar zijnde, het mogelijke heeft gedaan om 

- indien en in zover dit verenigbaar kan worden geacht 

met de uitoefening van zijn beroep als beeldende kunste- 

naar - inkomsten buiten dat beroep te verwerven. 

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kunnen met 

toestemming van de minister en gehoord de centrale commissie 

ook ten behoeve van een kunstenaar die de leeftijd van 25 

jaar nog niet heeft bereikt en van een kunstenaar die geen 

Nederlander is, voorzieningen worden getroffen. 
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Gemeente van uitvoeri 

Plaatselijke advies- 

commissie 

HOOFDSTUK II. 

ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN. 

Artikel 4. 

De uitvoering van deze regeling geschiedt door het gemeente- 

bestuur van de gemeente, waar de beeldende kunstenaar woont. 

Artikel 5. 

1. Het gemeentebestuur stelt een adviescommissie in, genaamd 

commissie complementaire arbeidsvoorziening beeldende kun- 

stenaars, waarin het als leden benoemt: 

a. twee vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, van wie 

één- als voorzitter en één als plaatsvervangend voorzitter 

optreedt; 

b. drie beeldende kunstenaars, in verband waarmede het ge- 

meentebestuur de gelegenheid biedt een voordracht tot 

benoeming in te dienen aan een of meer organisaties van 

beeldende kunstenaars, wier voordracht naar verwachting 

van het gemeentebestuur leidt tot benoeming van leden, 

die bereid zijn hun adviezen terzake van de toepassing van 

de regeling te baseren op de letter en geest van de rege- 

ling ; 

c. drie personen uit hoofde van hun deskundigheid op het 

gebied van de beeldende kunst; 

d. de rijksconsulent. 

2. Het gemeentebestuur kan, op gelijke wijze als voor de leden 

is bepaald, voor elk lid een plaatsvervangend lid benoemen. 

3. Het gemeentebestuur voegt aan de commissie een gemeente- 

ambtenaar als secretaris toe en kan een plaatsvervangend 

secretaris aanwijzen. 

4. Tenzij dit voor een goede functionering van de commissie 

noodzakelijk is, wordt tot lid of plaatsvervangend lid niet 

benoemd of herbenoemd een beeldende kunstenaar, die voor 

zijn inkomsten in belangrijke mate op de regeling is aangewe- 

zen, noch ook degene, die lid is van de centrale commissie, 

dan wel de leeftijd van 25 jaar nog niet of die van 65 jaar 

reeds heeft bereikt. 
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Artikel 6. 

Het gemeentebestuur kan ter bevordering van de doelmatigheid 

overgaan tot; 

a. het in samenwerking met een of meer andere gemeenten vormen 

van een gemeenschappelijke commissie, genaamd regionale com- 

missie complementaire arbeidsvoorziening beeldende kunste- 

naars, welke uit tenminste hetzelfde aantal leden bestaat 

als de in de aanhef van artikel 5, eerste lid, genoemde 

commissie, en welke wat de in dat lid onder b en c vermelde 

leden betreft paritair is samengesteld; 

b. het gebruikmaken van een elders gevestigde plaatselijke com- 

missie . 

Artikel 7, 

Het gemeentebestuur geeft aan de minister kennis: 

a. van de persoonlijke samenstelling van de in de artikelen 5 

en 6 onder a genoemde commissie en de wijzigingen daarin; 

b. van eventuele toepassing van de mogelijkheid, genoemd in het 

voorgaande artikel. 

Artikel 8. 

1. De in artikel 5, eerste lid, onder b, bedoelde leden hebben 

zitting voor de duur van twee jaren; de leden, bedoeld onder 

c, hebben zitting voor de duur van vier jaren. 

2. Zij kunnen eenmaal, in aansluiting op de eerste zittingsperio- 

de, voor gelijke duur en op gelijke wijze als voor hun benoeming 

is bepaald, worden herbenoemd. 

3. Een volgende herbenoeming behoeft de goedkeuring van de 

minister. 

Artikel 9. 

1. De commissie heeft tot taak het gemeentebestuur te adviseren 

omtrent: 

a. onderwerpen waarvoor deze regeling zulks voorschrijft; 

b. andere onderwerpen, die verband houden met de uitvoering 

van deze regeling en waaromtrent hetzij het gemeentebestuur 

het advies van de commissie vraagt, hetzij de commissie 

eigener beweging wenst te adviseren. 

Regionale commissie 

Informatie over 

commissie 

Zittingsduur leden 

commissie 

Taak commissie 
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Begeleiding 

Vastlegging 

Rapportage 

Advies 

kunstenaar 2. De commissie onderhoudt in verband met het in het eerste 

lid bepaalde zoveel als nodig en mogelijk is, contact met 

de beeldende kunstenaar en staat hem daarbij, indien gewenst, 

met betrekking tot zijn beroepsbeoefening in raadgevende zin 

terzijde. 

adviezen 3. Haar adviezen worden schriftelijk vastgelegd, zijn met redenen 

omkleed en vermelden het eventuele minderheidsstandpunt van 

een of meer der leden, indien dezen daarom vragen. 

Artikel 10. 

Het gemeentebestuur verzamelt na elke aanvraag om een voorzie- 

ning gegevens met betrekking tot het bepaalde in artikel 3: het 

maakt hiervan een rapport op dat ter kennis van de commissie 

wordt gebracht. 

Artikel 11. 

1. De commissie brengt - na kennisneming van het in het voor- 

afgaande artikel genoemde rapport, alsmede, indien het derde 

lid van toepassing is, van de betreffende gegevens van de 

daar bedoelde leden - zo spoedig mogelijk aan het gemeente- 

bestuur advies uit over de vraag of: 

a. de aanvrager voldoet aan hetgeen is gesteld in artikel 3, 

eerste lid, onder a, d, e en f; 

b. er aanleiding is te vragen om een toestemming van de 

minister als bedoeld in het tweede lid van artikel 3; 

c. er redenen zijn tot toepassing van het eerste lid van 

artikel 15 of het negende lid van artikel 28, ten aanzien 

van de betrokkene. 

2. Indien de commissie adviseert een voorziening ingevolge deze 

regeling voor de beeldende kunstenaar te treffen, brengt zij 

tevens advies uit over de vraag of: 

a. het, zonder aan de vrije kunstmarkt afbreuk te doen, 

mogelijk is aan de beeldende kunstenaar een op zijn artistie- 

ke capaciteiten afgestemde opdracht tot het vervaardigen 

van een kunstwerk of een ontwerp daarvoor of tot het ver- 

richten van bepaalde diensten op het gebied der beeldende 

kunst te verstrekken, dan wel 
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b. er redenen zijn om in plaats van het verstrekken van een 

kunstopdracht over te gaan tot het aankopen van een of 

meer door de beeldende kunstenaar recentelijk vervaardigde 

kunstwerken. 

3. Ten aanzien van de aanvrager voor wie in de onmiddellijk aan 

de datum van aanvrage voorafgaande periode van 24 maanden 

geen voorziening ingevolge deze regeling is getroffen, wordt 

geen advies uitgebracht dan nadat zijn werk op zijn atelier is 

bezichtigd door enige commissieleden, onder wie tenminste 

één, genoemd in artikel 5, eerste lid, onder b, en één, 

genoemd in dat lid, onder c, en nadat met hem overleg is 

gepleegd met betrekking tot zijn mogelijkheden, bedoeld in 

artikel 3, onder e. 

4. De secretaris maakt van de vergadering der commissie een 

verslag op, dat, na goedkeuring in de eerstvolgende vergade- 

ring, door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. 

Artikel 12. 

In geval het gemeentebestuur en de rijksconsulent niet tot een 

eenstemmig oordeel kunnen komen, hetzij ten aanzien van de vraag 

of de aanvrager voldoet aan het bepaalde in artikel 3, hetzij 

ten aanzien van een geval, waarin de instemming van de rijks- 

consulent nodig is, legt het gemeentebestuur de zaak zo spoedig 

mogelijk ter beslissing aan de minister voor. 

Artikel 13. 

1. Het gemeentebestuur verschaft aan degene, die een aanvrage 

om toepassing van deze regeling indient, de terzake nodige 

inlichtingen. 

2. Het gemeentebestuur deelt zijn beslissing omtrent elke aan- 

vrage om een voorziening schriftelijk aan betrokkene mede 

onder vermelding van de voor hem van belang zijnde gegevens 

en overwegingen. 

Artikel 14. 

De beeldende kunstenaar, voor wie een voorziening ingevolge 

deze regeling wordt getroffen, is verplicht: 

Voorlegging aan 

minister 

Informeren van 

belanghebbende 

Medewerking door 

aanvrager 
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a. de hiervoor benodigde inlichtingen aan het gemeentebestuur 

en de commissie te verstrekken; 

b. voldoende met het gemeentebestuur en de commissie mede te 

werken bij de uitvoering van deze regeling; 

c. ernaar te streven, dat hij zich zonder toepassing van deze 

regeling als beeldende kunstenaar kan handhaven. 

Artikel 15. 

Uitsluiting 1. Het gemeentebestuur kan, de commissie gehoord, een beeldende 

kunstenaar voor een nader te bepalen tijd van een voorziening 

ingevolge deze regeling uitsluiten, indien de door hem inge- 

zonden werkstukken twee achtereenvolgende malen alle defini- 

tief zijn afgewezen. 

2. Alvorens de commissie een advies uitbrengt dat kan leiden 

tot een uitsluiting, als bedoeld in het voorgaande lid, is 

zij gehouden om aan enige van haar leden, waaronder tenminste 

twee, genoemd in artikel 5, eerste lid, onder b en c, op- 

dracht te geven met de betrokken beeldende kunstenaar daar- 

over te spreken, zijn werk in zijn huis of atelier te bezich- 

tigen en hem in de gelegenheid te stellen nogmaals een of 

meer werkstukken ter beoordeling in te zenden. 

De vorenbedoelde leden brengen aan de commissie terzake ver- 

slag uit. 
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HOOFDSTUK III. 

KUNSTOPDRACHTEN. 

Artikel 16. 

1. Indien de commissie het gemeentebestuur adviseert een op- 

dracht tot het vervaardigen van een kunstwerk of een ontwerp 

daarvoor te verstrekken, bevat het advies een in overleg met 

de beeldende kunstenaar en in overeenstemming met diens ar- 

tistieke capaciteiten opgemaakt plan omtrent aard, onderwerp 

en functie, de leveringstermijn en de voorlopige prijs van het 

kunstwerk, zomede aanwijzingen omtrent de uitvoering hiervan, 

evenwel zonder hierdoor inbreuk te maken op de noodzakelijke 

artistieke vrijheid van de beeldende kunstenaar. 

2. Het plan voorkomt, dat het kunstwerk van te kostbaar mate- 

riaal wordt vervaardigd. 

Artikel 17. 

Een opdracht tot het vervaardigen van een kunstwerk, waarvan de 

eigendom door natrekking zal zijn bepaald, behoeft de vooraf- 

gaande instemming van de rijksconsulent. 

Artikel 18. 

Het gemeentebestuur kan, de commissie gehoord, gedurende de 

leveringstermijn aan de beeldende kunstenaar naar gebleken be- 

hoefte een of meer voorschotten op de voorlopige prijs van het 

kunstwerk verstrekken. 

Artikel 19. 

1. De beeldende kunstenaar, die een in opdracht vervaardigd 

kunstwerk heeft opgeleverd, heeft: 

a. in geval van aanvaarding aanspraak op de prijs; 

b. in geval van afwijzing aanspraak op een redelijke tegemoet- 

koming voor de aan het werkstuk bestede arbeidstijd en 

materiaalkosten, 

Verstrekking van 

kunstopdrachten 

Eigendom door 

natrekking 

Voorschot op voorlopige 

prijs 

Financiële aanspraken 
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Vaststelling aanspraken 

Financiële afwikkeling 

2. De beeldende kunstenaar, die een in opdracht vervaardigd 

ontwerp voor een kunstwerk heeft opgeleverd, heeft, in geval 

besloten wordt hem geen opdracht tot vervaardiging van dat 

kunstwerk te verstrekken, aanspraak op een tegemoetkoming 

als bedoeld in het voorgaande lid. 

Artikel 20, 

Het gemeentebestuur stelt, de commissie gehoord, zo spoedig 

mogelijk na de oplevering van het in opdracht vervaardigde kunst- 

werk of het ontwerp daarvoor de bedragen vast, waarop de beel- 

dende kunstenaar aanspraak heeft. 

Artikel 21. 

Het gemeentebestuur stelt de in het voorgaande artikel bedoelde 

bedragen, na verrekening van de hierop verleende voorschotten, 

terstond na de vaststelling van de aanspraken ter beschikking 

van de beeldende kunstenaar, tenzij het, de commissie gehoord, 

besluit de verschuldigde bedragen in termijnen uit te betalen. 
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HOOFDSTUK IV. 

OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN. 

Artikel 22. 

1. Het gemeentebestuur kan, de commissie gehoord en met instem- 

ming van de rijksconsulent, aan de beeldende kunstenaar een 

opdracht geven tot het verrichten van bepaalde diensten op 

het gebied van de beeldende kunst. 

2. Het door het gemeentebestuur daarvoor vast te stellen hono- 

rarium behoeft de instemming 

- van de rijksconsulent indien het hoger is dan het maximale 

loon voor groep V, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van 

het Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening, 

- van de minister indien het hoger is dan het maximale loon 

voor groep X, bedoeld in vermeld artikel. 

Verrichten van diensten 

Honorariumregeling 
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Aankoop kunstwerken 

Keuze kunstwerken 

Afrekening terzake 

aankoop 

Aanvaarding kunstwerk 

Bruikleen aangekochte 

kunstwerken 

HOOFDSTUK V. 

AANKOOP VAN REEDS VERVAARDIGDE KUNSTWERKEN. 

Artikel 23. 

Indien naar het oordeel van de commissie de beeldende kunste- 

naar niet of onvoldoende in staat moet worden geacht tot het 

uitvoeren van een kunstopdracht of een zodanige hem passende 

opdracht niet kan worden gegeven, beoordeelt de commissie of 

aan betrokkene toestemming kan worden gegeven tot het inzenden 

voor aankoop van door hem recentelijk vervaardigde kunstwerken. 

Artikel 24. 

Indien het gemeentebestuur besluit geen van de in het voorgaan- 

de artikel bedoelde kunstwerken aan te kopen, kan het de beel- 

dende kunstenaar in de gelegenheid stellen een of meer andere 

kunstwerken in te zenden. 

Artikel 25, 

De beeldende kunstenaar, van wie een of meer kunstwerken door 

het gemeentebestuur zijn aangekocht, heeft overeenkomstig de 

hierna volgende artikelen aanspraak op de prijs. 

Artikel 26, 

Het gemeentebestuur stelt bij de aanvaarding van het kunstwerk 

de aankoopsom in één bedrag ter beschikking van de beeldende 

kunstenaar, tenzij het gemeentebestuur, de commissie gehoord, 

het wenselijk acht dit bedrag in termijnen uit te betalen. 

Artikel 27, 

De beeldende kunstenaar heeft recht om een ingevolge dit hoofd- 

stuk aangekocht kunstwerk tegen teruggave van de aankoopsom 

binnen een termijn van twee jaren na verkoop terug te nemen. In- 

dien daartoe mogelijkheden voorhanden zijn, kan het kunstwerk ten 

behoeve van een te houden tentoonstelling aan de beeldende kun- 

stenaar in bruikleen worden gegeven. 



HOOFDSTUK VI. 

Voorzieningsperiode 

Verrekening inkomsten 

Vrijlating inkomsten 

Herziening periode 

VOORZIENINGSPERIODE EN GELDELIJKE AANSPRAKEN. 

Artikel 28. 

1. Het gemeentebestuur stelt bij het bepalen van het bedrag, 

waarop de beeldende kunstenaar op grond van de artikelen 

19 en 25 aanspraak kan maken, een voorzieningsperiode vast. 

‘Gedurende deze voorzieningsperiode komt de beeldende kunste- 

naar niet voor een herhaalde voorziening ingevolge deze 

regeling in aanmerking. 

Deze voorzieningsperiode kan evenwel worden onderbroken en 

opgeschort door een ingevolge artikel 22 gegeven opdracht 

tot het verrichten van diensten voor bepaalde tijd. 

2. Het gemeentebestuur bepaalt de datum van ingang van de voor- 

zieningsperiode, en de duur daarvan, welke laatste wordt 

gesteld op het aantal volle weken, vermeerderd met het reste 

rende aantal volle dagen, aangegeven door de uitkomst, ver- 

kregen door de voor de voorziening, onder aftrek van de 

materiaalkosten, vastgestelde prijs te delen door de in het 

zesde lid bedoelde weeksom. 

3. In geval door de beeldende kunstenaar of zijn echtgenote 

buiten toepassing van deze regeling inkomsten zijn of worden 

verworven, dient daarmede, met inachtneming van het bepaalde 

in de volgende leden, rekening te worden gehouden bij het 

vaststellen van de voorzieningsperiode. 

4. De in het vorige lid bedoelde inkomsten worden, na aftrek 

van de noodzakelijke kosten van verwerving en de helft van de 

inkomsten, voor zover deze door de echtgenote van de beelden 

de kunstenaar zijn verworven, slechts in aanmerking genomen, 

indien het gemiddelde bedrag per week van deze inkomsten het 

éénderde deel van de weeksom, bedoeld in het zesde lid, te 

boven gaat. 

5. Indien inkomsten, als bedoeld in het vierde lid, worden ver- 

worven na de datum van ingang van een voorzieningsperiode, 

wordt de voorzieningsperiode opnieuw bepaald. 
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Bij verwerving van inkomsten, als hier bedoeld, wordt de duur 

van de voorzieningsperiode bepaald door de uitkomst, verkre- 

gen door de som van de voor de voorziening overeenkomstig 

het tweede lid vastgestelde prijs en de bedoelde inkomsten 

van de beeldende kunstenaar en de helft van de inkomsten 

van zijn echtgenote, verminderd met de noodzakelijke kosten 

van verwerving, te delen door één en eenderde maal de in het 

volgende lid bedoelde weeksom. 

6. De weeksom is het totaal van de volgende onder a tot en met Berekening weeksom 

e bedoelde bedragen: 

a. de toepasselijke weeknorm# zoals in het volgende lid aan- 

gegeven ; 

b. de op een weekbedrag omgerekende vakantietoeslag op de 

voet van het terzake bepaalde ingevolge de Wet Sociale 

Werkvoorziening, berekend over de weeknorm met inachtne- 

ming van de krachtens genoemde wet vastgestelde minimum- 

bedragen; 

c. de factor tegemoetkoming in atelierkosten, welke gelijk is 

aan de wekelijkse extra kosten voor noodzakelijke atelier- 

ruimte; 

d. de factor contributie, welke gelijk is aan de per week 

omgerekende jaarcontributie van de beeldende kunstenaar 

aan de vereniging, als lid waarvan hij is aangesloten bij 

de Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars; 

e. de factor vrijwillige ziektekosten-verzekering, welke 

gelijk is aan tweederde deel van de hiervoor door de beel- 

dende kunstenaar wekelijks verschuldigde premiekosten. 

7. De in het vorige lid onder a bedoelde weeknorm is gelijk aan: Weeknorm 

a. voor een kostwinner onderscheidenlijk in de leeftijd bene- 

den 35 jaar, in de leeftijd van 35 jaar tot en met 44 jaar 

en in de leeftijd boven 44 jaar, het brutoloon dat over 

een week met normale arbeidstijd door het gemeentebestuur 

aan werknemers met een dienstbetrekking in de zin van de 

Wet Sociale Werkvoorziening maximaal kan worden toegekend 

voor werkzaamheden in respectievelijk groep I, groep III 

en groep V, genoemd in artikel 3, eerste lid van het Be- 

sluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening; 
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Verlaging weeknorm 

c.q. uitsluiting 

Liinitering voorziening 

b. voor een niet-kostwinner, jonger dan 35 jaar: 82% van 

het onder a bedoelde maximale loon in groep I, 

Niet-kostwinners van 35 jaar en ouder worden voor de toepas- 

sing van dit lid gelijkgesteld met kostwinners. 

8. Voor de toepassing van dit artikel worden onder inkomsten 

niet verstaan kinderbijslag, alsmede eenmalige prijzen, welke 

de beeldende kunstenaar zijn verleend als waardering voor zijn 

kunstenaarschap of ter bevordering van zijn artistiek ontwik- 

kelingspeil. 

9. Het gemeentebestuur, de commissie gehoord, verlaagt voor 

een bepaalde tijd de in het zevende lid bedoelde weeknorm 

of sluit de beeldende kunstenaar voor een bepaalde tijd van 

een voorziening ingevolge deze regeling uit, indien: 

a. er voldoende aanwijzingen zijn, dat hij de uit de regeling 

voortvloeiende verplichtingen in ernstige mate veronacht- 

zaamt ; 

b. hij een onware opgave heeft gedaan of feiten of omstandig- 

heden heeft verzwegen met het oogmerk om aldus te bevor- 

deren, dat voor hem een voorziening ingevolge deze rege- 

ling wordt getroffen of een gunstiger voorziening wordt 

getroffen dan hem anders zou toekomen. 

10. Indien de kunstenaar niet gehuwd is dan wel niet duurzaam 

met zijn echtgenote samenwoont en voor hem de voor een kost- 

winner geldende weeknorm wordt aangehouden, worden de in- 

komsten van degenen, voor wie deze weeknorm geacht kan worden 

mede te zijn bestemd, niet zijnde een kind van de kunstenaar, 

voor de berekening van de voorzieningsperiode op dezelfde 

wijze in aanmerking genomen als bepaald is ten aanzien van de 

inkomsten van een echtgenote. 

Artikel 29. 

Het gemeentebestuur treft geen voorziening, waardoor de uit- 

komst van de in het tweede lid van artikel 28 bedoelde deling 

leidt tot een voorzieningsperiode van meer dan 13 weken. 

Het gemeentebestuur kan, op advies van de commissie of indien 

het aankoopbedrag van het kunstwerk daartoe aanleiding geeft, 

hiervan afwijken en een voorzieningsperiode tot 26 weken toe- 

staan. Met instemming van de rijksconsulent kan een voorziening 

voor een langere periode dan 26 weken worden getroffen. 



Artikel 30. - 

Vervallen. 

Artikel 31, 

Het gemeentebestuur kan aan de beeldende kunstenaar een tege- 

moetkoming verstrekken voor de noodzakelijke vervoerskosten van 

kunstwerken, ingevolge hoofdstuk III, V of VII van deze rege- 

ling gemaakt. 

Artikel 32, 

Het gemeentebestuur kan, de commissie gehoord, aan de beeldende 

kunstenaar ten behoeve van het vervaardigen van nieuwe werkstuk- 

ken bij wijze van voorschot een bedrag toekennen voor de aankoop 

van het noodzakelijke materiaal. 

Artikel 33. 

1. Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van het 

materiaal, dat noodzakelijk is voor de vervaardiging van een 

werkstuk, en die van de eventueel te vervaardigen vooront- 

werpen, benevens een naar evenredigheid van de gebruiksduur 

bepaald gedeelte van de kosten van de noodzakelijke duurzame 

hulpmiddelen. 

2. Indien de in aanmerking te nemen materiaalkosten 1/6 van de 

prijs van het kunstwerk te boven gaan, is terzake de instem- 

ming van de rijksconsulent nodig. 

Vervoerskosten 

kunstwerken 

Materiaalkosten 



HOOFDSTUK VII. 

Samenstelling 

Zittingsperiode 

CENTRALE COMMISSIE COMPLEMENTAIRE ARBEIDSVOORZIENING BEELDENDE 

KUNSTENAARS EN REVISIE VAN BESLISSINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR. 

Artikel 34. 

1. Er is een adviescommissie, genaamd centrale commissie com- 

plementaire arbeidsvoorziening beeldende kunstenaars, waarin 

de minister als leden benoemt tenminste: 

a. twee personen, van wie één tevens als voorzitter optreedt, 

op voordracht van de Minister van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk; 

b. twee personen, van wie één tevens als plaatsvervangend 

voorzitter optreedt, op voordracht van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten; 

c. een ambtenaar van de Directie Complementaire Sociale 

Voorzieningen van zijn ministerie; 

d. vier beeldende kunstenaars, op voordracht van daartoe 

uitgenodigde kunstenaarsorganisaties. 

2. De minister kan, op gelijke wijze als voor de leden is bepaald, 

voor elk lid een plaatsvervangend lid benoemen. 

3. De minister benoemt een secretaris en een adjunct-secretaris 

uit de ambtenaren van de in het eerste lid, onder c genoemde 

Directie. Het secretariaat is gevestigd bij deze Directie. 

4. De minister benoemt of herbenoemt niet tot lid of plaats- 

vervangend lid: 

a. een beeldende kunstenaar, die voor zijn inkomsten in be- 

langrijke mate op de regeling is aangewezen; 

b. degene die lid is van een commissie, tenzij dit voor een 

goede functionering van de centrale commissie noodzakelijk 

is; 

c. degene die de leeftijd van 25 jaar nog niet of die van 65 

jaar reeds heeft bereikt. 

Artikel 35. 

De leden hebben zitting voor de duur van vier jaren en zijn na 

aftreden terstond herbenoembaar. 
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Artikel 36. 

1. De centrale commissie heeft tot taak de minister te advi- 

seren omtrent: 

a. de onderwerpen waarvoor deze regeling zulks voorschrijft; 

b. andere onderwerpen, deze regeling betreffende, waarover 

de minister het advies van de commissie vraagt of de 

commissie eigener beweging wenst te adviseren. 

2. Haar adviezen zijn met redenen omkleed en vermelden het 

eventuele minderheidsstandpunt van een of meer leden, indien 

dezen daarom vragen. 

Artikel 37. 

1. De aanvrager die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt 

heeft, kan tegen een door het gemeentebestuur ten aanzien 

van hem genomen beslissing een schriftelijk verzoek om revi- 

sie tot de minister richten: 

- indien deze beslissing inhoudt of tot gevolg heeft dat het 

gemeentebestuur te zijnen aanzien geen voorziening ingevol- 

ge deze regeling treft, dan wel 

- indien het gemeentebestuur afwijkt van het door de commissie 

uitgebrachte advies ten aanzien van te stellen voorwaarden 

of terzake van prijzen, tegemoetkomingen, honoraria en aan- 

koopsommen als bedoeld in de artikelen 19,22 en 25, 

2. Het revisieverzoek wordt, desgewenst door tussenkomst van 

een beroepsorganisatie waarbij de beeldende kunstenaar is 

aangesloten, bij het gemeentebestuur ingediend binnen een 

maand, nadat hij van de in het voorgaande lid bedoelde be- 

slissing heeft kunnen kennis nemen, 

3. Het revisieverzoek bevat tenminste: 

a. de naam, geboorteplaats en woonplaats van de verzoeker; 

b. een aanduiding van de beslissing waartegen het verzoek 

is gericht; 

c. de bezwaren van de verzoeker tegen die beslissing en de 

gronden, waarop de bezwaren rusten, 

4. Het gemeentebestuur zendt het revisieverzoek binnen drie 

weken na ontvangst door tussenkomst van de rijksconsulent 

naar de minister, die het verzoek in handen van de centrale 

commissie stelt. 

Adviserende taak 

Revisieverzoeken 
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Bij het revisieverzoek worden gevoegd: 

a. de gegevens, welke het gemeentebestuur in verband met de 

aanvrage heeft verkregen; 

b. het verslag van de bespreking, welke de commissie heeft 

gevoerd naar aanleiding van de desbetreffende aanvrage; 

c. een opgave van de gronden, waarop de bestreden beslis- 

sing berust; 

d. het oordeel van het gemeentebestuur over de tegen zijn 

beslissing gerichte bezwaren. 

5. De centrale commissie beraadslaagt over het revisieverzoek 

aan de hand van de haar toegezonden stukken en van een of 

meer kunstwerken, haar ter beoordeling toegezonden. Onder 

deze kunstwerken bevinden zich die, welke tot de beslissing 

van het gemeentebestuur hebben geleid. 

6. De centrale commissie kan belanghebbende, al dan niet op 

diens verzoek, uitnodigen in haar vergadering te verschijnen 

tot het geven van de nodige toelichting op het in verband 

met zijn revisieverzoek ingezonden werk. De centrale commis- 

sie kan toestaan, dat hij zich doet bijstaan door een deskun- 

dige of doet vertegenwoordigen door een gemachtigde. 

7. Het in het voorgaande lid bepaalde is van gelijke toepassing 

ten aanzien van het gemeentebestuur. 

8. De centrale commissie kan, alvorens advies uit te brengen, 

de minister verzoeken op bepaalde punten een nader onderzoek 

te doen instellen. 

9. De beslissing van de minister op het revisieverzoek is bindend. 

Zij wordt schriftelijk medegedeeld aan de belanghebbende en het 

gemeentebestuur. 



HOOFDSTUK VIII. 

RIJKSSUBSIDIE. 

Artikel 38. 

Het gemeentebestuur, dat deze regeling uitvoert overeenkomstig 

haar bepalingen en met inachtneming van de door of vanwege de 

minister terzake gegeven richtlijnen ontvangt: 

a. een rijkssubsidie van 100%: 

in de tegemoetkoming voor vervoerskosten van kunstwerken 

ingevolge het bepaalde in het vijfde lid van het voorgaande 

artikel; 

b. een rijkssubsidie van 95%: 

1. in de vacatiegelden, toegekend aan de in artikel 5, 

eerste lid onder b en c bedoelde leden van een plaatse- 

lijke of regionale commissie, voor zover deze niet meer 

bedragen dan ƒ 100,- per dag, waarop een zodanig lid een 

of meer vergaderingen van de plaatselijke of regionale 

commissie heeft bijgewoond, dan wel ingevolge deze rege- 

ling de beeldende kunstenaar in zijn huis of atelier heeft 

bezocht; 

2. in de reis- en verblijfkosten, toegekend aan de onder b.1. 

van dit artikel bedoelde commissieleden wegens de daarbij 

genoemde vergaderingen en bezoeken, voor zover deze niet 

méér bedragen dan berekend overeenkomstig de voorschrif- 

ten, welke volgens het Reisbesluit 1971 gelden voor die- 

genen, die daarbij zijn ingedeeld in categorie B; 

3. in de tegemoetkoming voor vervoerskosten van kunstwerken 

ingevolge hoofdstuk III of V gemaakt; 

4. in de overige betalingen aan een beeldende kunstenaar, 

verricht overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken 

III, IV, V en VI; 

c. een rijkssubsidie van 90%: 

in de uitgaven terzake van het bruto-salaris - vermeerderd 

met de daarop vallende sociale lasten - van de met het in 

artikel 10 bedoelde onderzoek belaste ambtenaar, naar even- 

redigheid van de daaraan door hem bestede tijd. 

Rijkssubsidie 

100% 

95% 

90% 
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Bestemming 

Verdeling 

Verhuur/bruikleen 

HOOFDSTUK IX. 

VERDELING VAN KUNSTWERKEN. 

Artikel 39. 

1. Aan de ingevolge deze regeling verworven kunstwerken wordt 

een bestemming gegeven die de belangen van de maker zoveel 

mogelijk dient. De kunstwerken mogen echter niet worden ver- 

kocht en de bestemming mag de vrije markt niet in nadelige 

zin beïnvloeden. 

2. De kunstwerken worden met inachtneming van het in het eerste 

lid gestelde tussen het rijk en de gemeente verdeeld in een 

daartoe tenminste eenmaal per jaar door het gemeentebestuur 

te beleggen vergadering door een vertegenwoordiger van het 

gemeentebestuur, aan wie dit bestuur desgewenst een adviseur 

kan toevoegen, en de rijksconsulent, als adviseur bijgestaan 

door een vertegenwoordiger van de Dienst Verspreide Rijkscol- 

lecties. 

3. Kunstwerken die aan het rijk worden toegewezen, worden ter- 

stond na de desbetreffende beslissing aan het rijk in eigen- 

dom overgedragen. 

4. Het gemeentebestuur zendt, terstond na de overdracht, aan de 

minister door tussenkomst van de rijksconsulent een lijst in 

tweevoud, vermeldende de aan het rijk overgedragen kunstwer- 

ken, waarbij ten aanzien van elk werk tenminste mede de naam 

van de maker on de prijs is vermeld. 

5. Het gemeentebestuur kan ingevo.lge deze regeling verworven 

kunstwerken voor verhuur en bruikleen beschikbaar stellen 

aan instellingen, die zich richten op het verhuren of in 

bruikleen geven van kunstwerken, mits 

a. de maker van het kunstwerk daarvoor zijn toestemming heeft 

gegeven; 

b. de instellingen zich verplichten bij het verhuren of in 

bruikleen geven van de in de aanhef bedoelde kunstwerken 

dezelfde voorwaarden in acht te nemen als ten aanzien van 

andere kunstwerken, onverminderd het in artikel 27 van 

deze regeling en het in de tweede volzin van het eerste 

lid van dit artikel gestelde. 
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HOOFDSTUK X. 

SLOTBEPALINGEN. 

Artikel 40. 

Het gemeentebestuur kan, de commissie gehoord, in gevallen, 

waarin het afwijking van de bepalingen dezer regeling op grond 

van bijzondere omstandigheden wenselijk acht, hiertoe een gemoti- 

veerd verzoek om toestemming door tussenkomst van de rijksconsu- 

lent tot de minister richten. 

Artikel 41. 

Het gemeentebestuur verstrekt alle inlichtingen, welke door of 

namens de minister of op diens aanwijzing door het Centraal Bu- 

reau voor de Statistiek in verband met de toepassing van deze 

regeling worden gevraagd. 

Artikel 42. 

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Beeldende 

Kunstenaars Regeling". 

Artikel 43. 

De beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezond- 

heid van 13 januari 1964, hoofdafd, CSV, nr. 53258/V, zoals 

deze nadien is gewijzigd, wordt ingetrokken. 

Artikel 44. 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 

1972 en zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. 

's-Gravenhage, 13 december 1971 

DE MINISTER VOORNOEMD, 

Afwijking i.v.m. bijzon- 

dere omstandigheden 

Inlichtingen door 

gemeentebesturen 

Citeertitel 

Inwerkingtreding 

w.g. J. Boersma 
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TOELICHTING. 

UITGAAND VAN DE TEKST VAN 13 DECEMBER 1971, MET INVOEGING 

VAN - AANGESTREEPT IN DE KANTLIJN - DE TEKST VAN 30 SEPTEM- 

BER 1974 EN LATERE WIJZIGINGEN. 
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A. ALGEMENE_INLEIDING^|ETREFF|NDE_DE^WIJZIGINGEN^PER 

1 JANUARI 1972 EN 30 SEPTEMBER 1974. 

Met betrekking tot de complementaire arbeidsvoorziening voor Aanleiding tot 

beeldende kunstenaars zijn van de zijde van kunstenaarsorgani- herziening 

saties wensen naar voren gebracht tot wijziging van de desbe- 

treffende regeling op een aantal punten. Een beschouwing van 

de verschillende aspecten van deze regeling heeft tot een her- 

ziening ervan geleid. Bij deze herziening is voor een deel aan 

deze wensen tegemoetgekomen. 

Daarnaast kon echter niet voorbij worden gegaan aan de grote 

zorg over de opvallende toeneming van het aantal personen, ten 

aanzien van wie de hier bedoelde arbeidsvoorzieningen worden 

getroffen. Deze zorg krijgt nog een sterkere nadruk door de nood- 

zaak dat de situatie van 's lands financiën mede in aanmerking 

moet worden genomen, als gevolg waarvan het stellen van priori- 

teiten onvermijdelijk is. 

In het licht van het voorgaande is het nodig: 

a. dat wordt voorkomen, dat personen die gezien hun leeftijd 

en artistieke prestaties zich beter op een ander beroep 

zouden kunnen instellen, op de regeling gaan leunen en 

b. dat, gezien het complementaire karakter van de regeling, 

wordt gestreefd naar inkomstenverwerving buiten de regeling 

om. 

Veronachtzaming van het eerste punt houdt gevaar in voor de 

image van de kunstenaar. Daarnaast zal een uit de hand lopen 

van de totale kosten onvermijdelijk tot nadere bezinning dien- 

aangaande nopen. 

Bij de realisatie tot op zekere hoogte van de wensen, van kun- 

stenaarszijde is er echter van uitgegaan, dat vorenstaande pun- 

ten in aanmerking zullen worden genomen. De herziene regeling 

heeft de uitgangspunten van de ingetrokken regeling in beginsel 

onaangetast gelaten. 
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Verruiming werkings- 

duur van de regeling 

Vrijlat ingsmarge 

inkomsten 

De sinds 1 januari 1972 opgedane ervaringen met betrekking 

tot de toepassing van deze regeling en het overleg, dat dien- 

aangaande heeft plaatsgevonden met de ingevolge de regeling 

ingestelde "centrale commissie complementaire arbeidsvoorzie- 

ning beeldende kunstenaars" - in welke commissie zowel kunste- 

naarsorganisaties, als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

het ministerie van CRM en dit ministerie zijn vertegenwoordigd - 

hebben geleid tot het inzicht, dat het wenselijk is de regeling 

op een aantal punten te herzien. Deze herziening laat de uit- 

gangspunten van de regeling onaangetast. Zij beoogt waar nodig 

een nadere aanduiding te geven wat de doelstelling van de re- 

geling is en langs welke wegen de realisering hiervan wordt 

bereikt. Verschillende artikelen van de regeling werden in dat 

verband gewijzigd; ten aanzien van andere leek het meer aange- 

wezen om in een aanvullende toelichting de strekking ervan te 

verduidelijken. Terwille van de overzichtelijkheid wordt in de 

hierna volgende toelichting aan bedoelde artikelen, ongeacht 

de vraag of zij wel of niet gewijzigd zijn, in de volgorde van 

nummering aandacht gegeven. 

1. De ingetrokken regeling beperkte de mogelijkheid voor het 

treffen van arbeidsvoorzieningen tot een periode van 39 

weken per jaar. Deze beperking is opgeheven. Aldus komt het 

karakter van de regeling - te weten dat van arbeidsvoorzie- 

ning - beter tot zijn recht. 

De bepalingen van de hoofdstukken V en VI van de ingetrokken 

regeling betreffende de zogenaamde "sociale uitkeringen" zijn 

met de gedachtengang, welke aan de opheffing van de voor- 

noemde beperking ten grondslag ligt, moeilijk verenigbaar. 

Zij zijn derhalve niet overgenomen. 

2, Voor andere dan via de regeling verkregen inkomsten is met 

betrekking tot de berekening van de voorzieningsperiode een 

franchise ingevoerd. Niet alleen wordt de kunstenaar daardoor 

beter in staat gesteld als zodanig te functioneren, maar ook 

betekent de maatregel tegelijkertijd een zekere vereenvoudiging 

in de uitvoering van de regeling. Voor het overige wordt te 

dezer zake verwezen naar de toelichting bij het desbetreffende 

artikel. 
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3. Nu ten aanzien van allerlei andere groepen reeds is over- 

gegaan tot het toekennen van een vakantietoeslag, is het 

passend geacht dit ook ten behoeve van de beeldende kunste- 

naar te doen. 

4. Het vereiste inzake de minimum duur, gedurende welke de 

kunstenaar als zodanig professioneel werkzaam moet zijn ge- 

weest, is verlengd van één tot drie jaar. Dit beklemtoont 

het afwijzen van de mogelijkheid dat men na het gebruikelijke 

algemeen vormende en vakonderwijs, slechts gevolgd door een 

korte periode met andere inkomsten dan via de betrokken 

overheidsvoorziening, zich zou kunnen instellen op het gaan 

beoefenen van de beeldende kunst met die overheidsvoorzie- 

ning als basis voor zijn levensonderhoud. Als van de gemeen- 

schap gevraagd wordt iemand in staat te stellen in zijn be- 

roep te blijven werken, dan dient ook voor de duur van de 

voorafgaande beroepsbeoefening vast te staan, dat dit beroep 

een duidelijke betekenis voor de betrokkene heeft. Van degene 

die deze instelling heeft, mag ook verwacht worden dat na de 

eerste jaren ook al het mogelijke zal worden gedaan om in het 

beroep de best mogelijke resultaten te bereiken. 

Gevraagd wordt niet, dat de betrokkene voor de opneming onder 

de regeling gedurende drie jaar reeds volledig door zijn kunst 

heeft kunnen voorzien in het onderhoud van zich en zijn gezin. 

De professionele beoefening van de kunst kan o.m. blijken uit: 

- de aanwezigheid van professionele outillage; 

- aard en omvang van de productie; 

- het ten verkoop aanbieden daarvan aan het publiek; 

- verkoopbevorderende activiteiten als exposities etc. 

5. In de ingetrokken regeling kwam het complementaire karakter 

tot uitdrukking o.m. door de bepaling dat de beeldende kun- 

stenaar zich in redelijke mate moest hebben beijverd om, ter 

aanvulling van zijn inkomsten, andere met zijn artistieke be- 

kwaamheden strokende nevenwerkzaamheden te verkrijgen. In de 

herziene regeling is in een andere formulering hetzelfde uit- 

gedrukt, doch bovendien wordt voor de kunstenaar in de leef- 

tijdsgroep van 25 tot 35 jaar als voorwaarde gesteld, dat hij 

Vakantietoeslag 

Voorafgaande duur van 

de professionele kunst- 

zinnige arbeid (Gewij- 

zigd, zie ook de nieuwe 

toelichting bij artikel 

3, lid 1, sub d) 

Inkomstenverwerving 

buiten de regeling om 

(zie de nieuwe toelich- 

ting bij artikel 3, lid 

1, sub e en f) 
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Opleidingseis (Gewijzigd, 

zie ook de toelichting 

bij artikel 3, lid 1, 

sub d) 

Leeftijdsgrenzen 

ook buiten zijn beroep als kunstenaar in redelijkheid het 

mogelijke heeft gedaan om inkomsten te verwerven. De woorden 

"in redelijkheid" dienen nier aldus te worden verstaan dat 

van de kunstenaar niet wordt gevergd in die mate buiten zijn 

beroep werkzaam te zijn, dat daardoor zijn beroepsuitoefening 

praktisch onmogelijk wordt. Het initiatief terzake wordt in 

eerste instantie geheel aan de kunstenaar zelf overgelaten. 

. Om een "oneigenlijk gebruik" van de regeling - waaronder te 

verstaan een gebruik van de regeling in een andere zin of 

voor andere doeleinden, dan waarvoor zij is uitgevaardigd - 

te voorkomen, dient de beeldende kunstenaar, die een beroep 

op de regeling doet, naast artistieke ook vaktechnische be- 

kwaamheden te bezitten. Moet deze eis al voor de oudere kun- 

stenaar worden gesteld - hij zal in het algemeen door zijn 

langdurige werkzaamheden deze bekwaamheid gereder bezitten 

dan een jongere - hij geldt zoveel temeer voor een jongere 

kunstenaar (terzake is in de regeling een leeftijdsgrens van 

30 jaar gesteld) , die - gemakkelijker dan een oudere - bij 

gebreke van bedoelde bekwaamheid zich in een andere richting 

kan doen omscholen, ten einde een uitzichtloos aanleunen 

tegen de regeling te voorkomen. Daarom is voor hem in arti- 

kel 3, onder g, het vereiste van het bezit van vakbekwaam- 

heid nog nader aangeduid in die zin, dat hij een getuigschrift 

moet kunnen tonen, dat tot op zekere hoogte waarborgen ter- 

zake geeft. 

. Ten aanzien van personen jonder dan 25 jaar, voor wie de 

regeling reeds in beginsel niet bestemd was, is de tot dus- 

ver mogelijke uitzondering op de regel niet overgenomen. Dit 

houdt verband met het feit, dat in het algemeen de jongeren, 

indien zij geen kans zien met de beoefening van hun kunst in 

hun levensonderhoud te voorzien, dit gevoeglijk op andere 

wijze kunnen doen. 

Terzake is tevens van belang, dat de regeling bedoeld is 

voor de kunstenaar die gedurende een betekenende tijd duide- 

lijk blijk heeft gegeven van een zodanige professionele in- 

stelling op de beeldende kunst en van zodanige kwaliteiten, 
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dat het op de weg van de gemeenschap ligt te bewerkstelligen, 

dat hij ermee door kan gaan. 

In de regeling zelf is thans bepaald, dat ook voor kunste- 

naars, die nog geen 25 jaar oud zijn of geen Nederlander zijn, 

voorzieningen getroffen kunnen worden, mits hiervoor minis- 

teriële toestemming is verleend. Indien deze is gegeven be- 

hoeft voor het treffen van volgende voorzieningen ten behoe- 

ve van die personen niet opnieuw toestemming gevraagd te 

worden. 

Bij het verlenen van de ministeriële toestemming zal mede in 

aanmerking worden genomen, welke bijzondere redenen er zijn 

om van de in het eerste lid onder b en c gegeven regels af 

te wijken. 

Naast de onder d, e en f gestelde algemeen geldende voor- 

waarden spelen bijzondere kwaliteiten en, wat vreemdelingen** 

betreft, geïntegreerdheid in de Nederlandse samenleving 

hierbij mede een rol. 

Reeds moge te dezer plaatse verwezen worden naar het gewij- 

zigde artikel 37, ingevolge hetwelk ook de hiervoor bedoelde 

personen een verzoek om revisie van een door het gemeentebe- 

Personen van 65 jaar 

en ouder 

dig en tot op zekere hoogte de helpende hand bieden. 

stuur te hunnen aanzien genomen beslissing kunnen indienen. 

Hoewel de ingetrokken regeling de toepassing op personen 

van 65 jaar en ouder niet toeliet, is in het verleden bij 

afzonderlijke ministeriële beschikking bij wijze van uitzonde- 

ring en op beperkte schaal toestemming hiertoe verleend. 

Voor het directe levensonderhoud van deze kunstenaar is, 

gelet op het huidige niveau van de AOW-uitkeringen en de 

bestaande tendens tot verdere verhoging, het maken van uit- 

zonderingen niet langer voldoende gemotiveerd te achten. 

Voor de verkrijging van de voor de beroepsuitoefening nodige 

materialen kan het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars zono- 

**Zie t.a.v. vreemdelingen blz. 33. 
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B. HOOFDSTÜKSGEWIJZE BEHANDELING. 

HOOFDSTUK I. 

INLEIDENDE BEPALINGEN. 

Artikel 1 tot en met 3. 

Kunst in zin BKR 

Artikel 1, onder £ en q. 

De Beeldende Kunstenaars Regeling is uitgevaardigd ten behoeve 

van beoefenaars van beeldende kunsten, als schilders, tekenaars, 

etsers, grafici en beeldhouwers. In het kader van de evoluerende 

begrippen kunst en beeldende kunst heeft in latere jaren de re- 

geling ook wel toepassing gevonden op beoefenaars van andere 

kunstvormen, zoals het maken van objecten of kunst, waarin 

licht- en bewegingselementen een rol spelen. Het aantal van 

deze gevallen van toepassing van deze regeling is overigens 

zeer beperkt gebleven. 

Hoewel een regeling als de onderhavige ruimte moet bieden voor 

nieuwe ontwikkelingen die zich op het gebied van de beeldende 

kunst voordoen, acht ik haar niet aangewezen voor de initiatie 

ervan. In dit licht bezien moet de regeling geacht worden niet 

van toepassing te zijn ten aanzien van geheel andere dan de 

hiervoor bedoelde kunstvormen. Met name denk ik hierbij aan 

fotografen en filmers, die zich op een duidelijk afgegrensd vak- 

gebied bewegen. Van fotografische en filmtechnieken kan een 

zodanig gebruik worden gemaakt, dat het tot stand gekomen werk- 

stuk niet zonder meer tot het gebied van de fotografie gerekend 

kan worden. Zie de circulaire van 19 februari 1982, pagina 67. 

In gevallen van twijfel kan het gemeentebestuur het oordeel van 

de minister vragen, die de in artikel 34 bedoelde centrale com- 

missie voor zoveel nodig in de gelegenheid zal stellen zich 

over de aangelegenheid uit te spreken. 

Artikel 3, lid 1, sub a. 

Onvoldoende bestaans- 

middelen 

Er zij op gewezen, dat voor een gehuwde kunstenares - niet 

kostwinster - geen voorziening ingevolge de regeling getroffen 
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kan worden in verband met het gestelde in artikel 3, lid 1, 

sub a. Een overeenkomstige conclusie zal in gevallen, waarin, 

naar de mening van het gemeentebestuur, van het bestaan van 

een economische eenheid sprake is, getrokken dienen te worden. 

Het kostwinnerschap behoeft niet blijvend aan dezelfde persoon 

gebonden te zijn. Dit wordt door de omstandigheden bepaald. 

In het bij de inleiding bedoelde overleg is gebleken, dat er 

behoefte aan bestaat te verduidelijken, wanneer de aanwezige 

bestaansmiddelen onvoldoende worden geacht. Mede gelet op de 

normen van de Algemene Bijstandswet, ligt het naar mijn oordeel 

in de rede, dat dit geacht wordt het geval te zijn voor een 

kostwinner, wanneer de netto-inkomsten minder bedragen dan het 

netto besteedbare minimumloon en voor een alleenstaande, wan- 

neer de netto-inkomsten minder dan 70% van het netto besteed- 

bare minimumloon bedragen. Onder "netto-inkomsten" worden hier 

verstaan de bruto-inkomsten na aftrek van sociale lasten en 

de kosten, welke noodzakelijkerwijs voor de uitoefening van het 

beroep gemaakt moeten worden. Te denken ware hierbij bijv. aan 

kosten van atelier, outillage en materialen. 

Er kunnen zich hierbij nog verschillende vragen voordoen. In de 

eerste plaats de vraag, wie ten aanzien van een echtpaar (of 

een economische eenheid vormende samenleving) aangemerkt moet 

worden als kostwinner, indien zowel de man als de vrouw inkom- 

sten verwerven. Ik acht het voor de toepassing van de regeling 

gewenst geen formule dienaangaande op te stellen, doch de be- 

oordeling van de vraag, of hierbij hetzij de man hetzij de vrouw 

als kostwinner moet worden aangemerkt - te wiens behoeve der- 

halve een voorziening volgens de regeling kan worden getroffen - 

afhankelijk te stellen van de waardering van de maatschappelijke 

en financiële situatie van betrokkenen. Volledigheidshalve merk 

ik hierbij nog op, dat een sociale voorziening als de onderhavige 

naar mijn oordeel niet toelaat, dat zowel voor de man als de 

vrouw de regeling tegelijkertijd toepassing vindt. Een wisseling 

van kostwinnerschap tussen man en vrouw acht ik echter bepaald 

niet uitgesloten. 

Het lijkt mij nuttig te dezer plaatse nog te wijzen op de mogelijk- 

heden van de Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars tot 
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Lee f tijd, 

het verstrekken van bijdragen in de aankoopkosten van materia- 

len e.d. aan kunstenaars, die deze uitgaven niet zelf kunnen 

dragen. 

Voorts rijst ten aanzien van kostwinners nog de vraag in welke 

mate bij de toetsing aan het hiervoor aangeduide criterium aan- 

gaande de toereikendheid van bestaansmiddelen met de inkomsten 

van de (huwelijks)partner rekening moet worden gehouden. Mede 

gelet op het bepaalde in het vierde lid van artikel 28 heeft 

het mijn instemming, indien te dien einde slechts de helft van 

bedoelde inkomsten in aanmerking wordt genomen. Aldus wordt, 

naar mij voorkomt, in verantwoorde mate analoog gehandeld bij 

de "toelating" tot en tijdens de toepassing van de regeling. 

Artikel 3, lid 1, sub b en c en tweede lid. 

nationaliteit In de omringende landen is geen gelijksoortige als de onder- 

havige regeling aan te wijzen. 

In de regeling zelf is thans bepaald, dat ook voor kunstenaars, 

die nog geen 25 jaar oud zijn of geen Nederlander zijn, voorzie- 

ningen getroffen kunnen worden, mits hiervoor ministeriële 

toestemming is verleend. Indien deze is gegeven behoeft voor het 

treffen van volgende voorzieningen ten behoeve van die personen 

niet opnieuw toestemming gevraagd te worden. 

Bij het verlenen van de ministeriële toestemming zal mede in 

aanmerking worden genomen, welke bijzondere redenen er zijn om 

van de in het eerste lid onder b en c gegeven regels af te 

wijken. 

Naast de onder d, e en f gestelde algemeen geldende voorwaarden 

spelen bijzondere kwaliteiten en, wat vreemdelingen betreft, 

geïntegreerdheid in de Nederlandse samenleving hierbij mede een 

rol. 

Reeds moge te dezer plaatse verwezen worden naar het gewijzigde 

artikel 37, ingevolge hetwelk ook de hiervoor bedoelde perso- 

nen een verzoek om revisie van een door het gemeentebestuur te 

hunnen aanzien genomen beslissing kunnen indienen. 
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Artikel 3, eerste lid onder d. 

De vervangen bepaling werkte niet altijd billijk, in het bijzon- 

der niet, indien een beeldende kunstenaar aan een verdere uit- 

bouw van zijn opleiding de voorkeur heeft gegeven boven feitelijke 

kunstbeoefening. Ook komt het voor, dat het een met het ander 

gecombineerd wordt, waarmede bedoelde bepaling niet duidelijk 

genoeg rekening hield. De nieuwe bepaling beoogt deze onbillijk- 

heid en onduidelijkheid te ondervangen. 

Gewezen moet kunnen worden op beroepsopleiding en activiteiten. 

In het algemeen zal die opleiding hebben bestaan uit het volgen 

van lessen aan een academie of bij andere beeldende kunstenaars. 

Indien dit niet het geval is geweest en betrokkene dus "auto- 

didact” genoemd moet worden, dient toch duidelijk uit zijn werk- 

stukken te spreken, dat hij zich de nodige bekwaamheden als 

kunstenaar heeft verworven. 

De thans gebruikte algemene formulering maakt het stellen van 

een gedetailleerde voorwaarde, als vervat was in het oude ar- 

titel onder g, overbodig. Deze bepaling is derhalve komen te 

vervallen. De bepaling wil voorts aangeven, dat niet de oplei- 

ding alleen voldoende grond geeft om de regeling toe te passen, 

doch dat er steeds mede in betekenende mate van professionele 

activiteiten sprake moet zijn. 

Artikel 3, eerste lid, onder e en f. 

De aangebrachte wijzigingen zijn niet essentieel, doch nuttig 

gebleken, omdat de vervallen bepalingen, naar gebleken is, tot 

misverstanden aanleiding konden geven. In het bijzonder gold 

dat het verrichten door kunstenaars beneden 35 jaar van arbeid 

buiten hun beroep. Het heeft nooit in de bedoeling gelegen, 

zoals in de toelichting ook tot uitdrukking was gebracht, dat 

door het verrichten van die arbeid de beroepsuitoefening prak- 

tisch onmogelijk zou worden. De wijziging komt aan te dezer zake 

geuite wensen tegemoet. 

In hetzelfde licht moet ook gezien worden de intrekking van 

het tweede lid van dit artikel in de ongewijzigde regeling. 

Gebleken is, dat deze bepaling in de praktijk geen wezenlijke 

bijdrage betekende om binnen de hiervoor aangeduide grens aan 

Beroepsopleiding en 

activiteiten 

Benutten van mogelijk 

heden tot het verkrij 

gen van inkomsten 
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de jongere kunstenaar arbeid buiten zijn beroep te verschaffen. 

Er moge echter op worden gewezen, dat de intrekking van deze 

bepaling geenszins een verflauwing van de onder f geformuleerde 

voorwaarde inhoudt. 
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HOOFDSTUK II. 

ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN. 

Artikel 4. 

Artikel 4 bindt de uitvoering van de regeling aan de woonplaats 

van de kunstenaar. Als regel wordt de woonplaats bepaald door 

de inschrijving in het bevolkingsregister. Meestal zal de kun- 

stenaar een atelier hebben in dezelfde plaats of in een nabije 

plaats, waar hetzelfde team van adviserende deskundigen op- 

treedt als in de eerste. In de laatste tijd is echter gebleken 

dat niet zelden het atelier ver van de woonplaats is gelegen. 

In zulke gevallen is het noodzakelijk, dat er contact bestaat 

tussen de twee betrokken gemeentebesturen (atelierbezoek, ver- 

krijgen van indrukken inzake de kwalitatieve ontwikkeling van 

het werk, van de mate waarin daarmee inkomsten worden verkre- 

gen of kunnen worden verkregen, in hoever stimulering nodig is 

inzake instelling op ander werk etc.). 

Een gemeente, die zich minder frequent voor de toepassing van 

de regeling gesteld ziet, kan een doelmatige uitvoering ervan 

bevorderen door het aangaan van een gemeenschappelijke regeling 

met een of meer andere gemeenten. Deze gemeenschappelijke rege- 

ling kan zowel de instelling en functionering van de in artikel 

5 bedoelde commissie, als de begeleidende en uitvoerende taken 

met betrekking tot de regeling betreffen. Regionalisatie kan 

er mede toe bijdragen, dat ruimere mogelijkheden ontstaan tot 

het geven van opdrachten aan de kunstenaar en dat deze als 

zodanig meer bekendheid verkrijgt en zodoende grotere mogelijk- 

heden om zich buiten de regeling om te handhaven. 

Regionalisatie van uitvoering zal, vooral ten aanzien van een 

aantal kleine gemeenten, niet zelden ten goede komen aan het 

bereiken van het met de regeling beoogde doel. 

Het verstrekken van kunstopdrachten of opdrachten tot het ver- 

richten van diensten zal in het algemeen eerder mogelijk zijn 

Uitvoering regeling 

door gemeente(n) 

Regionalisatie 
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Benoeming commissie- 

leden 

Voorwaarden voor 

benoeming 

Plaatsvervangende 

leden 

Opgaven aan minister 

binnen een ruimer uitvoeringsgebied dan binnen de grenzen van 

de woongemeente. Ik kan mij indenken dat het zijn nut kan hebben 

indien hierbij ook gemeenten worden betrokken, waar geen beel- 

dende kunstenaars woonachtig zijn. Op verschillende terreinen 

hebben de gemeenten reeds vormen tot regionalisatie van taken 

ontwikkeld. Een voorkeur voor een dier vormen wordt hier niet 

uitgesproken. Integendeel, het wordt gaarne aan het inzicht 

van het gemeentebestuur overgelaten, welke vorm voor de onder- 

havige aangelegenheid het meest doelmatig genoemd moet worden. 

Artikelen 5 tot en met 8. 

De aandacht wordt gevestigd op de in artikel 5, eerste lid, 

onder b, gegeven nadere aanduiding van de organisaties van 

beeldende kunstenaars, die door het gemeentebestuur in de ge- 

legenheid kunnen worden gesteld een voordracht tot benoeming 

van commissieleden in te dienen. Deze nadere aanduiding beoogt 

te voorkomen, dat voor het indienen van een voordracht een or- 

ganisatie wordt uitgenodigd, die blijkens door haar bestuur of 

op een ledenvergadering genomen besluiten of door haar optre- 

den te kennen heeft gegeven, dat zij niet bereid is er rekening 

mede te houden, dat de toepassing van de regeling dient te 

geschieden overeenkomstig de gestelde regelen. Benadrukt zij, dat 

de getalssterkte van een organisatie in dit opzicht niet van 

belang is. 

Het gemeentebestuur kan als deskundigen in de zin van artikel 

5, eerste lid, onder c, eventueel ook kunstenaars benoemen, om 

het even of dezen al dan niet georganiseerd zijn. 

De in het vierde lid van artikel 5 gestelde voorwaarden beogen 

zowel de objectiviteit van de commissieleden te bevorderen als 

de leeftijdsgrenzen in overeenstemming te brengen met die, welke 

voor de toelating tot de regeling zijn gesteld. 

Over de plaatsvervangende leden wordt een opmerking gemaakt bij 

de bespreking van artikel 38, waarnaar moge worden verwezen. 

Opgemerkt wordt dat het in artikel 7 onder b bepaalde thans 

ook het onder artikel 6 onder a gestelde omvat. Dit artikel 
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beoogt een volledig beeld te verkrijgen van de samenstelling 

en de functionering van de adviescommissies. 

Ter voldoening aan de wensen ter zake van kunstenaarsorgani- 

saties is de zittingsduur van de op haar voordracht benoemde 

leden teruggebracht tot twee jaar. Ten aanzien van de in arti- 

kel 5, eerste lid, onder c bedoelde deskundigen, die het ge- 

meentebestuur in de commissie dient te benoemen, is het vroe- 

gere voorschrift gehandhaafd, aangezien op dit punt van een 

op meer frequente mutaties gerichte bepaling moet worden ge- 

vreesd dat deze het gemeentebestuur voor te grote moeilijkheden 

plaatst bij zijn taak om in vacatures te voorzien. 

Artikelen 9 tot en met 11. 

Artikel 9. 

In artikel 9 is thans uitdrukkelijk bepaald, dat - overeenkom- 

stig de reeds bestaande praktijk -, de adviezen van de commis- 

sie schriftelijk moeten worden vastgelegd. De adviezen dienen 

een duidelijke motivering van het ingenomen standpunt te bevatten 

Hetgeen thans in het tweede lid van dit artikel is opgenomen, 

wil tot uiting brengen dat bij een goede uitvoering van de re- 

geling de commissie niet slechts, op verzoek van het gemeente- 

bestuur, na informatieverwerving en werkbeoordeling een een- 

zijdig adviserende taak kan hebben. Wil artikel 2 van de rege- 

ling tot zijn recht komen, dan moet er in elk geval een zekere 

begeleidende, deskundige aandacht zijn. Daarbij is deskundigheid 

op zichzelf nog geen waarborg voor een optimaal resultaat: de 

deskundigen zullen niet hun eigen zienswijze mogen opdringen aan 

de kunstenaar; uitgaande van zijn eigen instelling zal moeten 

worden geprobeerd hem voort te helpen of, indien de gekozen 

richting voor hem uitzichtloos wordt, hem te brengen tot acti- 

viteit in een andere richting. Het moet niet uitgesloten worden 

geacht, dat hierbij ook de beëindiging van de professionele 

kunstbeoefening in het geding kan komen. 

Zittingsduur 

Rapportering, 

advisering 
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Artikel 10. 

Een overeenkomstig artikel 10 opgesteld rapport dient een vol- 

doende inzicht in de levensomstandigheden van betrokkene te 

geven. Een gesprek met hem zal daartoe vaak onmisbaar zijn. Dit 

inzicht is niet in de laatste plaats ook van belang, indien 

betrokkene niet permanent in zijn woonplaats verblijft. 

Artikel 11. 

Opgemerkt wordt reeds hier dat artikel 11 - dat een kleine 

aanpassing heeft ondergaan door het uitvallen van de sociale 

uitkering - aan de opdracht duidelijk voorrang blijft geven boven 

de aankoop van aanwezig werk. Deze voorrang blijft een leidraad, 

die zich in de regeling ook nader nog manifesteert. Niet over- 

genomen is het derde lid van artikel 9 van de ingetrokken re- 

geling, dat voor het beoordelen van zuiver artistieke aange- 

legenheden uitsluitend de op het gebied van de beeldende kunst 

deskundige leden aanwees. Deze deskundigheid is bij de in het 

eerste lid van artikel 5, sub b en c bedoelde commissieleden 

uiteraard aanwezig, al behoeft dit niet op het gehele terrein 

van de beeldende kunst het geval te zijn. Vanzelfsprekend is 

het niet zo, dat de andere commissieleden bij voorbaat geacht 

moeten worden niet deskundig te zijn. In de praktijk werd de be- 

paling niettemin niet zelden zo verstaan, dat alleen eerstbe- 

doelde commissieleden zich met de beoordeling van artistieke 

aangelegenheden konden inlaten. Aldus had zij een discrimineren- 

de strekking. Het wordt vanzelfsprekend geacht dat, indien 

commissieleden zich op artistiek terrein of een gedeelte daar- 

van niet of onvoldoende deskundig weten, zij zich daarvan reken- 

schap zullen geven als het gaat om het deelnemen aan discussies 

en het kenbaar maken van een standpunt. 

De wijziging van het eerste lid van dit artikel houdt verband 

met de wijziging van artikel 3. 

Gaarne wordt er aandacht voor gevraagd, dat de gang van zaken 

rond de uitvoering van dit artikel blijkens vele en aanhoudende 

berichten vaak onbevredigend is. Mede door de centrale commissie 

is hieraan grote aandacht geschonken, welke commissie met klem 
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Een en ander geeft mij aanleiding erop te wijzen dat het ge- 

wenst moet worden geacht dat allereerst de belanghebbende zelf 

bij zijn aanvrage naast de personalia gegevens verstrekt over: 

a. zowel de plaats waar hij woont als de plaats van zijn werk- 

ruimte ; 

b. zijn nationaliteit (voor vreemdelingen ook de duur van de 

verblijfsvergunning, tijdvakken van wonen buitenlands? voor 

zover wellicht van belang de reden van beëindiging daarvan); 

c. personen met wie hij samenwoont, in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen; ten aanzien van uitkeringsrechten mede 

de tijdsduur; 

d. genoten opleiding, met tijdvakken, instellingen en eventueel 

privé leermeesters, alsmede verworven getuigschriften; 

e. gegevens omtrent aanwezigheid van belangrijke outillage- 

elementen; ten aanzien van de werkruimte in elk geval de 

regelmatige kosten daarvan? 

f. professionele activiteiten, met name inzake verrichte werk- 

zaamheden, afzet van werk, opdrachten-verwerving, verkoop- 

bevorderende activiteiten, verworven revenuen, een en ander 

voorzien van tijdopgaven voor zover deze van belang kunnen 

zijn; 

g. werkzaamheden, verricht buiten het terrein van de zefstan- 

dige beoefening van de beeldende kunst, met tijdvakken en 

verworven inkomsten, alsmede eventueel 

- werkgevers en 

- omstandigheden waardoor het werk beëindigd is? 

h. lidmaatschap van een bij het Voorzieningsfonds voor Kunste- 

naars aangesloten instelling, met de contributie en de datum 

van ingang? 

i. lopende ziektekostenverzekering en daarvoor verschuldigde 

premiekosten; 

j. eventuele eerdere toepassing van de Beeldende Kunstenaars 

Regeling elders, met in voorkomend geval vermelding van de 

gemeenten. 

Een verificatie van door de aanvrager verstrekte gegevens zal 

uiteraard nodig zijn, waarbij het gemeentebestuur mede gebruik 

kan maken van de diensten van de "ateliercommissie", d.w.z. 

de leden, bedoeld in het derde lid van artikel 11. 
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Verkregen gegevens behoeven aan de commissie niet te worden 

verstrekt voor zover het vertrouwelijke karakter daarvan dit 

ongewenst maakt. 

Ook behoeft met het doorgeven aan de commissie niet te worden 

gewacht op volledige verificatie. De commissie dient echter in 

elk geval de gegevens te ontvangen betreffende de bovengenoemde 

punten a, b, d t/m g en j. 

Bij het beantwoorden van de in het eerste lid van artikel 11 

onder a aan de orde komende vraag, in hoeverre de aanvrager 

beschikt over middelen om in zijn bestaan te voorzien, ware door 

de commissie in het bijzonder aandacht te geven aan aspecten als 

werkruimte, verdere outillage en materiaal. 

Als punten welke verder aan de orde komen bij de uitvoering van 

artikel 11 moeten de volgende worden genoemd (waar het gaat 

om "beroepsvoorbereiding", "outillage" en "aanwezig werk" ligt 

hier uiteraard een taak voor de ateliercommissie. 

Ie. de vaktechnische mogelijkheden welke de aanvrager heeft, 

gezien zijn beroepsvoorbereiding, en outillage; 

2e. hoeveelheid en ontstaansperiode van het aanwezige werk, 

eventueel met aantekening inzake aanwezigheid van werk 

elders; 

3e. de artistieke kwaliteiten van het werk, zo mogelijk de waar- 

genomen ontwikkelingslijn, alsmede de toereikendheid van het 

artistiek scheppend vermogen en de indruk omtrent de moti- 

vatie van de maker voor een loopbaan in de beoefening van 

de beeldende kunst; 

4e. mogelijkheden en activiteiten van de aanvrager inzake het 

verkrijgen van inkomsten door opdrachtenverwerving en/of 

verkoopbevordering, c.q. het verrichten van nevenwerkzaam- 

heden ; 

5e. indien wellicht van belang, zijn mogelijkheden en ambitie 

voor opdrachten in BKR-verband tot het maken van ontwerpen 

en/of kunstwerken, c.q. tot het verrichten van diensten; 

6e. de eventuele aankoopbaarheid van aangetroffen werken, c.q. 

uitgewisselde meningen daarover; 

7e. de mening over het al dan niet passend zijn van beschikbare 

arbeid buiten de zelfstandige beoefening van de beeldende 

kunst; 
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8e. uiteindelijk resulterende opvatting omtrent het al dan niet, 

c.q. op welke wijze treffen van voorzieningen. 

De aandacht voor deze punten moet de grondslag leggen voor 

zowel de advisering aan de gemeente, als het contact met de 

kunstenaar. In dit verband wordt nog opgemerkt, dat de commis- 

sieleden hier niet los van de gemeente (en van de gemeentelijke 

adviescommissie als geheel) behoren te handelen; de bevindingen 

behoren in de grote commissie ter sprake te komen. 

Aangenomen wordt dat de beoogde verbetering van de begeleiding 

een verbetering van de informatie kan betekenen in twee rich- 

tingen, zowel naar de gemeente als naar de kunstenaar. 

Voor wat de laatste betreft blijft uiteraard artikel 13 van 

belang. Met betrekking tot de uitvoering van dat artikel kan 

worden medegedeeld, dat van rijkswege een summiere basisinfor- 

matie (folder) beschikbaar is. 

Artikel 12. 

Dit artikel heeft een verandering ondergaan in verband met het 

feit, dat elders in de regeling in diverse gevallen om prakti- 

sche redenen de voorheen vereiste goedkeuring van de minister 

is vervangen door instemming van de rijksconsulent (zie de ar- 

tikelen 17, 22, 29, 33 en 40). Het doet blijken, dat uiteindelijk 

de minister beslist. 

Het gemeentebestuur kan hem de zaak voorleggen, indien het ge- 

neigd is aan te nemen, dat het ministeriële oordeel anders zal 

kunnen uitvallen dan dat van de rijksconsulent. 

Voorts is uit dit artikel verwijderd de mogelijkheid, dat de 

mening van de adviserende instantie (commissie) ertoe kon lei- 

den dat over het oordeel van de beslissende instantie (het 

gemeentebestuur) de uitspraak van een derde (de minister, ge- 

hoord de centrale commissie) moest worden gevraagd. 

Artikelen 13 en 14. 

Over de aanspraken en verplichtingen, welke voor betrokkene 

uit de toepassing van de regeling voortvloeien, behoort hij de 

nodige informatie te ontvangen. Uit de kring van de kunstenaars 

is evenwel de klacht vernomen dat de voorlichting soms te wen- 

sen overlaat. 

Verschillend oordeel 

gemeente en 

rijksconsulent 

Algemene informatie 

belanghebbende (zie 

ook het slot van de 

toelichting bij art. 11) 
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In verband hiermede schrijft artikel 13 de gemeente voor de 

noodzakelijke informatie te verstrekken. Het laat in het mid- 

den of deze mondeling of schriftelijk wordt verstrekt. Een 

schriftelijke informatie, welke zonodig mondeling kan worden 

aangevuld, lijkt aanbevelenswaard. Als leidraad kunnen de vol- 

gende punten worden vermeld: 

I. Werkingssfeer van de regeling: 

- de professionele beoefening van de beeldende kunst 

gedurende voldoend lange tijd; 

- het bezitten van voldoende artistiek scheppend vermogen 

en vaktechnische bekwaamheid; 

- het niet-beschikken over voldoende bestaansmiddelen; 

- de leeftijdsgrenzen; 

- de nationaliteit. 

II. Complementair karakter van de regeling: 

- de verplichting tot het benutten van de mogelijkheid 

om tot een betere inkomstenpositie te geraken door de 

kunstbeoefening (publiciteit, exposities); 

- de noodzaak dat een kunstenaar, jonger dan 35 jaar, in 

redelijkheid omziet naar inkomsten buiten het beroep, 

zonodig met gebruikmaking van mogelijkheden welke de 

Wet Sociale Werkvoorziening kent. 

III. Voorzieningsmogelijkheden: 

- de mogelijkheid, zelfs de prioriteit, van een opdracht 

tot vervaardiging van een kunstwerk - al dan niet van 

blijvende aard - eventueel gebaseerd op ideëen van de 

kunstenaar; 

- de aankoopmogelijkheid van recent gemaakt werk; 

- de mogelijkheid van een opdracht tot het verrichten van 

bepaalde diensten op het gebied van de beeldende kunst. 

IV. Vaststelling van geldeliike aanspraken en de voorzienings- 

periode: 

- de vaststelling van de voorzieningsperiode (prijs van het 

kunstwerk, weeksom); 
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- de verstrekking van inlichtingen betreffende inkomsten 

en onkosten; 

- de vrijlating van inkomsten; 

- de materiaalkosten e.d. 

V. Mogelijkheid van revisie van beslissingen; 

- gevallen waarin de mogelijkheid bestaat; 

- de wijze van indiening verzoek (via gemeentebestuur, 

schriftelijk) ; 

- de mogelijkheid van tussenkomst organisatie; 

- de in de regeling bepaalde termijn; 

- vereisten waaraan het verzoek moet voldoen; 

- de mogelijkheid van toelichting, bijstand of vertegenwoor- 

diging . 

VI. Faciliteiten binnen het kader van de regeling: 

- de terugkoop van kunstwerk (binnen bepaalde termijn) ; 

- de verstrekking in bruikleen door het gemeentebestuur 

van aangekocht werk. 

Met betrekking tot het tweede lid van artikel 13 wordt nog op- 

gemerkt, dat tot de voor betrokkene van belang zijnde gegevens 

ook de mogelijkheid van revisie behoort, voor zover deze althans 

ingevolge de regeling is toegelaten. 

Artikel 15, tweede lid. 

De hierin opgenomen bepaling, met enige wijziging overgenomen 

uit de vroegere regeling, raakt de van de commissie uitgaande 

begeleiding van de kunstenaar. Een zeker contact tussen kunste- 

naar en de commissie wordt verondersteld. Ook de nieuwe redac- 

tie gaat van het bestaan van zulk contact uit. 

Uitdrukkelijk is voorgeschreven dat, alvorens een advies wordt 

gegeven dat tot uitsluiting kan leiden, de betrokkene in elk 

geval in zijn huis of atelier moet worden bezocht voor het be- 

zichtigen van werk, dat een gesprek moet plaatsvinden en de 

gelegenheid moet worden gegeven nog eens werk in te zenden. 

Verwacht mag worden, dat hiervan een zekere stimulans ten aan- 

zien van de arbeidsprestaties zal uitgaan. 

Mededeling beslissing 

Contact tussen kunste- 

naar en commissie (zie 

ook de toelichting bij 

artikel 9, lid 2) 



171 

Prioriteit van opdracht 

Collectieve opdracht 

HOOFDSTUK III. 

KÜNSTOPDRACHTEN■ 

Inleidende opmerking. 

De plaats van dit hoofdstuk - één van de aanwijzingen inzake 

de prioriteit welke wordt toegekend aan opdracht boven aankoop 

van reeds gemaakt werk - is zeer bewust gehandhaafd. Het vast- 

houden aan de bedoelde prioriteit lijkt bij voortduring gewenst, 

omdat door het verstrekken van een opdracht het karakter van 

de regeling het best tot zijn recht komt. 

Het werken met opdrachten, waarvan de prioriteit reeds lang 

en nadrukkelijk is gesteld en beklemtoond, is nog steeds van 

relatief geringe betekenis. Al te vaak vindt de toepassing van 

de regeling nog plaats door middel van het aankopen van gereed 

werk en geeft zij een sleur te zien, welke de verwezenlijking 

van de doelstelling van de regeling bepaald niet bevordert. 

Gaarne spreek ik hierbij de verwachting uit, dat de onderhavige 

wijziging van de regeling een nieuwe stimulans inhoudt om waar 

mogelijk ter uitvoering van de regeling opdrachten te verstrek- 

ken. Naast regionalisering van toepassing van de regeling mo- 

gen de aanvulling van het eerste lid van artikel 28, het ge- 

stelde in de tweede alinea van artikel 29 en de wijziging van 

artikel 39 hiertoe een bijdrage vormen. 

Ik denk in dezen bijvoorbeeld aan de vele mogelijkheden voor 

opdrachten in openbare gebouwen en instellingen, zoals gebou- 

wen ten dienste van de sociale werkvoorziening, verpleegin- 

richtingen, verzorgingscentra e.d. 

Uiteraard dient daarbij ervoor te worden gewaakt dat geen op- 

drachten worden verstrekt, waarvan redelijkerwijs mag worden 

aangenomen, dat zij zonder het bestaan van deze regeling toch 

wel tot stand zouden zijn gekomen. 

Een mogelijkheid waaraan - anders dan bij aankoop - ten aanzien 

van een opdracht valt te denken, is die tot het collectief 

vervaardigen van een kunstwerk, op te dragen: 
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- aan personen die ieder in alle opzichten voldoen aan de 

eisen welke de regeling stelt en 

- waarin ieders aandeel in werk en opbrengst in redelijkheid 

is te bepalen en waarbij gerekend mag worden op een zodanige 

onderlinge verhouding, dat aan de opdracht zal worden vol- 

daan . 

In overleg tussen gemeentebesturen kan een kunstenaar worden Opdracht t.b.v. andere 

belast met het vervaardigen van een werk, bedoeld voor een gemeente dan woonplaats- 

andere gemeente dan die waarin hij woont. De gemeenten dienen gemeente 

de hieruit voortvloeiende financiële consequenties onderling 

te regelen. Het aantal mogelijkheden voor de kunstenaar wordt 

aldus verruimd. Indien terzake moeilijkheden rijzen in verband 

met de verdeling van kunstwerken tussen het rijk en de gemeen- 

te, kan artikel 40 uitkomst bieden. 

Artikel 16, tweede lid. 

De kosten van materiaal, in het bijzonder van grotere werken. Materiaal en bijkomende 

het op de plaats brengen (evt. steigerwerk), de inschakeling kosten 

van vakkundig hulppersoneel etc., kunnen van de beschikbare 

gelden gemakkelijk aanzienlijke bedragen opeisen. 

Het tweede lid van het artikel wijst op het belang, dat van de 

ingevolge de regeling te betalen kosten een belangrijk deel 

aan de kunstenaar ten goede komt en dat daarom waakzaamheid 

geboden is ten aanzien van de omvang van de materiaalkosten 

en de hiervoor bedoelde bijkomende kosten. In dit verband zij 

ook gewezen op artikel 33, tweede lid. 

Zoals voorts uit artikel 39, eerste lid, nog blijkt, is het 

ook mogelijk kunstwerken te doen vervaardigen uit snel aan 

bederf onderhevig materiaal. 

Artikel 17. 

Ter bevordering van een snellere uitvoering van een opdracht Eigendom door 

met betrekking tot een kunstwerk, waarvan de eigendom door natrekking 

natrekking wordt bepaald, is de voorheen noodzakelijke toe- 

stemming van de minister vervangen door de instemming van de 

rijksconsulent. 
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Artikel 18 tot en met 21. 

Financiële aanspraken De bepalingen van deze artikelen zijn - met enkele redactionele 

aanpassingen - ontleend aan de ingetrokken regeling. 
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HOOFDSTUK IV. 

OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN. 

Artikel 22. 

Gestreefd is naar een vereenvoudiging wat de goedkeuring van de 

minister c.q. de instemming van de rijksconsulent betreft, ten- 

einde een meer efficiënte uitvoering te bevorderen. 

Naar het lijkt is hiervoor nog wel ruimte aanwezig. Ondermeer 

kan hierbij gedacht worden aan voorlichting op het gebied van 

de kunst. De kunstenaar kan deze voorlichting, zowel in als 

buiten musea, verstrekken. Hierbij kunnen bevolkingsgroepen uit 

verschillende milieu's en van verschillende leeftijdscategorie- 

ën worden betrokken. Een aftasting van ter plaatse bestaande 

mogelijkheden in het overleg tussen het gemeentebestuur en de 

plaatselijke commissie zal een betekenende bijdrage kunnen vor- 

men om tot verstrekking van de in dit hoofdstuk bedoelde op- 

drachten te geraken. 

Evenals ontwerp- en uitvoeringsopdrachten betreffende kunst- 

werken kunnen ook opdrachten tot het verrichten van diensten 

een goede mogelijkheid bieden om de kwaliteiten van de beelden- 

de kunstenaar op een duidelijk maatschappelijk relevante wijze 

naar voren te doen komen. Hierbij kan het bijv. gaan om voorlich- 

ting en vorming van bevolkingsgroepen in verschillende leef- 

tijdsklassen, in allerlei verband en bij diverse gelegenheden, 

om studieopdrachten, om deelneming aan vormgevende activiteiten 

in nieuw te stichten wijken, in oude wijken, in zgn. leefstraten 

enz. Op zichzelf zou het in bepaalde gemeenten en situaties 

ook een zinvolle opdracht kunnen zijn naar objecten te zoeken, 

welke zich voor opdrachten en dienstverlening in het kader van 

deze regeling lenen, of bij de begeleiding van kunstenaars te 

assisteren. 

Bij vele gemeentelijke bemoeiingen zal men op de mogelijkheden 

van artikel 22 attent kunnen zijn; overwogen wordt t.z.t. voor- 

beelden en wellicht ervaringen uit te wisselen. 

Het verrichten van 

diensten 
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Vanzelfsprekend dient elke opdracht behoorlijk te worden om- 

schreven. Commissie en gemeente behoren zich goed te reali- 

seren wat zij kwalitatief en kwantitatief verlangen, de kun- 

stenaar moet dat ook weten, de aan de diensten te besteden 

tijd moet worden aangegeven en men moet in het oog kunnen houden 

- en inderdaad in het oog houden - of de opdracht naar behoren 

wordt gerealiseerd. 

De aard en het niveau van het werk dienen de basis te vormen 

voor de honorering. Voor het bepalen daarvan dient men zich 

te richten naar vergelijkbaar werk. 

In verband met het bepaalde in het tweede lid zij, voor zoveel 

nodig, nog verwezen naar artikel 12. 
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HOOFDSTUK V. 

AANKOOP VAN REEDS VERVAARDIGDE KUNSTWERKEN. 

Artikelen 23 tot en met 21. 

De inhoud van dit hoofdstuk - waarvan het eerste artikel 

opnieuw de prioriteit van de opdracht boven de aankoop doet 

uitkoraen - stemt overeen met die van de bepalingen welke de 

ingetrokken regeling aan hetzelfde onderwerp heeft gewijd. 

Nieuw is de bij artikel 27 ingevoerde mogelijkheid van de in 

bruikleengeving aan de kunstenaar van door een gemeente aan- 

gekocht werk. Deze mogelijkheid bestaat ook, indien de eerder 

in het artikel genoemde termijn van 2 ja'ar is verstreken, mits 

uiteraard een tijdelijke terbeschikkingstelling van het werk 

moge lijk is. 

Het is gewenst in een voorkomend geval generlei onduidelijkheid 

te laten bestaan over 

- de bru ik leentermijn; 

- het vervoer (door wie, op wiens kosten) en 

- de verzekering (door wie premie verschuldigd) . 

De prijzen moeten worden afgestemd op die welke in de betrokken 

regio op de "vrije markt" bestaan. 

Dit draagt ertoe bij dat de kunstenaar niet langer dan noodza- 

kelijk is op de regeling blijft aangewezen. 

De aankoop van gereed 

werk 

Bruikleenregeling 

aangekocht werk 

Prijsbepaling (zie ook 

de laatste alinea van 

de toelichting bij art 

28, lid 2 en art. 33) 
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Handhaving opzet 

Vrijlating inkomsten 

Voorzieningsperiode 

HOOFDSTUK VI. 

VOORZIENINGSPERIODE EN GELDELIJKE AANSPRAKEN. 

Inleidende opmerking. 

Ook de herziene regeling gaat ervan uit, dat de kunstenaar 

van het hem door een voorziening toevallende bedrag, zal moeten 

leven gedurende een periode die afhankelijk is van de grootte 

van dat bedrag, van een bepaalde norm en eventueel van buiten 

de regeling om verkregen inkomsten. 

Evenwel ligt er voor de kunstenaar een gunstig verschil in de 

vrijlating van neveninkomsten tot een bepaalde hoogte, welke in 

het algemene gedeelte van deze toelichting reeds werd vermeld. 

Artikel 28, 

Eerste lid. 

De gebruikte uitdrukking "voorzieningsperiode" is nieuw. Zij 

vervangt de begrippen overbruggingstijdvak en wachttijd van de 

ingetrokken regeling. Voor de wachttijd - voortvloeiende uit 

buiten de regeling om verkregen inkomsten - kan verlenging van 

de voorzieningsperiode in de plaats treden. 

De hiergenoemde uit de artikelen 19 en 25 voortvloeiende aan- 

spraken welke een voorzieningsperiode doen ingaan, berusten op 

opdracht of aankoop. De diensten (artikel 22) worden hier niet 

genoemd. 

Tijdens de voorzieningsperiode zijn in beginsel alle voorzienin- 

gen, derhalve ook de diensten, uitgesloten. 

Bij een gelegenheid om diensten te doen verrichten moet worden 

nagegaan of wellicht kunstenaars beschikbaar zijn aan wie aan- 

sluitend op een voor hen vastgestelde voorzieningsperiode deze 

diensten kunnen worden opgedragen. Indien echter aanleiding 

bestaat om te overwegen een kunstenaar, voor wie in dezelfde 

tijd nog een voorzieningsperiode loopt, een opdracht tot het 

verrichten van diensten te verstrekken kan hiertoe toestemming 

worden gevraagd ingevolge artikel 40. 
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Het ligt in de rede dat, indien op dit verzoek gunstig wordt 

beschikt, er in dat geval aanleiding bestaat de voorzienings- 

periode met evenveel dagen op te schorten als nodig zijn om de 

opdracht uit te voeren. 

De toegevoegde derde alinea geeft de gemeenten een mogelijkheid 

tot zelfstandig handelen in gevallen waarin voorheen een minis- 

teriële uitzonderingsbeslissing nodig was. Dit wordt zoals 

hiervoor reeds is gesteld, ook van belang geacht in het kader 

van de bevordering van het verstrekken van opdrachten. 

Tweede lid. 

Dit lid geeft de grondregel voor de vaststelling van de voor- 

zieningsperiode, waarbij het gaat om de datum van ingang en de 

duur. Door het aan de kunstenaar toekomende bedrag te delen 

door de voor hem geldende weeksom, wordt het aantal weken ge- 

vonden, dat de periode zal moeten duren. Daarbij zal meestal 

een gebroken week resteren, welke moet worden uitgedrukt in 

dagen. Een gedeelte van een dag is te verwaarlozen. De zater- 

dag en zondag blijven buiten beschouwing. 

Materiaalkostenfactor: zie slot van dit hoofdstuk. 

Derde tot en met vijfde lid. 

Het is duidelijk dat buiten de regeling om zodanige inkomsten 

kunnen worden verkregen, dat er weliswaar behoefte aan toepas- 

sing van de regeling bestaat, maar dat niettemin het niet ver- 

antwoord zou zijn de voorzieningsperiode voor de betrokkene 

geheel gelijk te doen zijn aan die voor een kunstenaar die over 

geen andere bron van inkomsten beschikt. 

Daarom is bepaald, dat de buiten de regeling om verkregen in- 

komsten boven een bepaald niveau mede invloed hebben op de duur 

van de voorzieningsperiode. 

De inkomsten van de echtgenote worden ten hoogste voor de helft 

in aanmerking genomen. 

De mate waarin de buiten de regeling om verkregen inkomsten 

invloed hebben op de duur van de voorzieningsperiode, wordt. 

Duur voorzienings- 

periode 

Invloed andere 

inkomsten op de 

voorzieningsperiode 
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Kosten van verwerving 

Buitengewone lasten 

Nieuwe vaststelling 

voorzieningsperiode 

zoals hiervoor in de Algemene inleiding en aan het begin van 

de toelichting bij dit hoofdstuk reeds is gesteld, beperkt. 

Deze invloed wordt namelijk beperkt, doordat: 

a. de naar een weekgemiddelde omgerekende som van de inkomsten 

van de kunstenaar en de helft van de inkomsten van zijn echt- 

genote niet meetelt, voor zover deze 1/3 van de weeksom niet 

te boven gaat; 

b. een hogere som dan onder a. aangegeven leidt tot verhoging 

van de weeksom met 1/3 deel. 

Inkomsten van de echtgenote - niet kostwinner - worden derhalve 

slechts ten hoogste voor de helft in aanmerking genomen. 

Indien de echtgenote kostwinner is, is het voorgaande mutatis 

mutandis van toepassing. 

Aangezien voorheen alle inkomsten in aanmerking werden genomen 

en tot een wachttijd leidden, betekent deze verandering onmid- 

dellijk bij verwerving van inkomsten een verruiming van hetgeen 

de kunstenaar ter beschikking zal hebben. 

De aftrek van kosten van verwerving wordt gehandhaafd. 

Buitengewone lasten, die geen verband houden met de beroeps- 

uitoefening beïnvloeden de duur van de voorzieningsperiode niet. 

In de weken van de vastgestelde voorzieningsperiode kunnen bui- 

ten de regeling om inkomsten worden verkregen. De eerste zin- 

snede van het vijfde lid geeft aan, dat de voorzieningsper iode 

eventueel opnieuw vastgesteld dient te worden. Dit moet uiter- 

aard ook de kunstenaar duidelijk worden gemaakt. Hij moet weten 

dat het doen van opgaven nodig is, evenals het bewaren van de 

gegevens inzake de inkomsten en de kosten van verwerving. 

Het wordt nuttig geacht de aangegeven berekeningswijze aan de 

hand van enkele voorbeelden nader uit te werken. 

1. Gesteld dat eer. *■ '«rziening van ƒ 1.200,- wordt getroffen 

en dat de weeksoü (zie lid 6) ƒ 240,- bedraagt; de hieruit 
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voortvloeiende voorzieningsperiode is dan 5 weken. Over die 

periode zijn er bijv. verder inkomsten tot een bedrag van 

ƒ 320,-. 

Volgens lid 4 is de vrije marge 1/3 x ƒ 240,- = ƒ 80,- per 

week. Het bedrag van ƒ 320,- over 5 weken betekent echter 

minder (ƒ 64,- p.w.). Anders gesteld: gedurende de te bere- 

kenen periode van 5 weken zou een bedrag van maximaal ƒ 400,- 

(5 X ƒ 80,-) vrij zijn; het bedrag van ƒ 320,- blijft dus onder 

de gestelde limiet. 

Het gehele bedrag van ƒ 320,- aan "neven"-inkomsten is dan 

ook vrijgesteld en geeft geen aanleiding tot herziening van 

de vastgestelde voorzieningsperiode. 

2. Er is een voorziening getroffen voor ƒ 1.440,-; de weeksom 

bedraagt ƒ 240,-; de hieruit voortvloeiende periode 6 weken. 

Andere inkomsten zijn verworven ten bedrage van ƒ 1.200,-. 

De vrije consumptieve marge bedraagt ƒ 80,- per week (zie 

boven) . 

Het bedrag van de "neven"-inkomsten, waarvan, over de duur 

van de genoemde voorzieningsperiode berekend, ƒ 480,- wordt 

vrijgelaten, overschrijdt echter dit bedrag en leidt tot her- 

berekening van de vastgestelde voorzieningsperiode op de 

wijze zoals in lid 5 is aangegeven. 

Deze herziene voorzieningsperiode beloopt dan 8 weken en 1 dag, 

berekend als volgt: 

1440 + 1200 2640 
  =   = 8,2 
1 1/3 X 240 320 

3. De getroffen voorziening bedraagt ƒ 1.440,-. Bij een weeksom 

van ƒ 240,- geeft dit weer een periode van 6 weken. Aan an- 

dere inkomsten is verworven ƒ 1.200,-, door de kunstenaar en 

ƒ 480,- door zijn echtgenote. Derhalve dient in aanmerking te 

worden genomen: ƒ 1.200,- + % x ƒ 480,- = ƒ 1.440,-. 

Dit bedrag overtreft de vrije marge ad 6 x ƒ 80,- = ƒ 480,- 

en beïnvloedt dus de voorzieningsperiode. Deze periode wordt 

nu 9 weken, als volgt betekend: 

1440 + 1440 2880 

1 1/3 X 240 320 
9 
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Weeksom, waarin 

weeknorm 

Vantietoeslag 

Weeknorm 

Eenmalige prijzen 

Verlaging weeknorm 

c.q. uitsluiting 

Zesde lid. 

Reeds werd naar de in dit lid genoemde weeksom verwezen. Dit 

begrip, dat de weeknorm insluit, behoeft geen toelichting. 

Nieuw ingevoerd wordt, zoals in de algemene inleiding reeds 

werd opgemerkt, de vakantietoeslag. 

Met betrekking daartoe is aansluiting gezocht bij de sociale werk- 

voorziening, met name het Besluit arbeidsvoorwaarden sociale 

werkvoorziening, ingevolge welk besluit wordt uitgegaan van een 

loonpercentage c.q. een minimum. Aangezien de regeling het begrip 

loon niet kent is - voor zover althans het minimum niet aange- 

houden moet worden - het percentage te berekenen over de week- 

norm. Een verhoging van de toeslag bij de sociale werkvoorziening 

heeft automatisch eenzelfde verhoging voor de regeling tengevol- 

ge. 

Zevende lid. 

Zoals in de ingetrokken regeling, wordt voor het bedrag van de 

weeknorm naar bepaalde lonen ingevolge de Wet Sociale Werkvoor- 

ziening verwezen. Wijzigingen van laatstbedoelde lonen gelden 

dus ook voor de regeling. 

De wijziging, welke niet-kostwinners van 35 jaar en ouder gelijk- 

stelt met kostwinners, is mede ontleend aan bepalingen van deze 

strekking in andere sociale regelingen. 

Achtste lid. 

De nieuwe bepalingen inzake vrijlating van buiten de regeling 

om verkregen inkomsten hebben ertoe geleid, dat thans alleen 

de eenmalige prijzen niet als inkomsten worden aangemerkt. 

Negende lid. 

De hierin vervatte bepaling geeft enige uitbreiding aan de 

maatregel, welke het gemeentebestuur op grond van de ingetrokken 

regeling in de hierbedoelde situaties jegens de kunstenaar kon 

toepassen. 

Naast de mogelijkheid van uitsluiting in gevallen van ernstige 

aard, kan het gemeentebestuur, de commissie gehoord, thans in 

minder ernstige gevallen tot het verlagen van de weeknorm over- 

gaan . 
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Tiende lid. 

Wanneer aan een kunstenaar, als bedoeld in dit lid, een uitke- Inkomsten van niet- 

ring als kostwinner is toegekend, wordt het billijk geacht dat bij echtgenote 

het vaststellen van een voorzieningsperiode ook rekening wordt 

gehouden met de inkomsten, welke zijn verkregen door degene, niet 

zijnde zijn kind, voor wie deze uitkering mede bestemd is. 

In dit verband zij nog verwezen naar het slot van de toelichting 

op artikel 3. 

Artikel 29. 

Het is duidelijk dat bij een langdurige voorzieningsperiode de Limitering voorziening 

mogelijkheid van onvoldoende contact met de kunstenaar aangaande 

zijn werkzaamheid als zodanig bestaat. Artikel 29 handhaaft daar- 

om als uitgangspunt een voorzieningsperiode van 13 weken - welke 

periode tot 26 weken kan worden uitgebreid, - maar laat met in- 

stemming van de rijksconsulent een voorziening voor langer dan 

26 weken toe. Een dergelijke voorziening dient uiteraard tot de 

uitzonderingen te behoren. 

Artikel 30. 

Ingevolge de wet van 20 december 1979, Stb. 709, is ondermeer 

de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (KKZ) , welke voor 

de eerste twee kinderen recht op kinderbijslag verschafte voor 

zelfstandigen die met hun inkomen beneden een bepaalde grens 

bleven, ingetrokken met ingang van 1 januari 1980. Sedertdien 

regelt de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) (AKW) , als 

samenvoeging van de tot dan toe bestaande kinderbijslagregelin- 

gen, het recht op kinderbijslag voor alle ingezetenen vanaf het 

eerste kind. 

De AKW wordt als regel uitgevoerd door de Raden van Arbeid. 

Met deze wijziging is de aanspraak op kinderbijslag, zoals gere- 

geld in artikel 30 van de Beeldende Kunstenaars Regeling, komen 

te vervallen. In verband hiermede dient artikel 30 van de BKR 

te worden geschrapt en dienen de artikelen 19, 21 en 25 te wor- 

den aangepast. 

Bovenvermelde aanpassing is van louter technische aard, past 

de regeling aan aan de reeds bestaande praktijk en is per 1 

januari 1980 van kracht. 
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Vervoerskosten 

Voorschot op 

materiaalkosten 

Materiaalkostenfactor 

Artikel 31. 

Hier wordt ook genoemd het verstrekken van een tegemoetkoming 

aan de kunstenaar voor de kosten van vervoer van werk in verband 

met de behandeling van een verzoek om revisie van een beslissing 

Vervoer van gemeentewege in overleg met de kunstenaar blijft 

uiteraard mogelijk. De alsdan te maken kosten zijn eveneens subsi- 

diabel (zie artikel 38). 

Artikel 32, 

In artikel 32 wordt de mogelijkheid van voorschotverlening, welke 

in feite steeds heeft bestaan, uitdrukkelijk genoemd. 

Om een kunstenaar vooruit te helpen kan deze mogelijkheid in ver- 

schillende gevallen van belang zijn. 

Uiteraard dient het gemeentebestuur zekerheid te hebben omtrent 

de terugbetaling. 

Artikel 33, mede in relatie tot artikel 28, lid 2. 

Zowel voor de vaststelling van de prijs van het aangekochte kunst 

werk als voor het bepalen van de "voorzieningsperiode" (artikel 

28, lid 2) dient met de materiaalkosten rekening gehouden te 

worden. Behalve om het direct verwerkte materiaal, gaat het hier 

bij ook om het materiaal, dat bij voorstudies e.d. is gebruikt, 

alsmede om de outillage en de gebruiksmiddelen. 

Het is uiteraard praktisch onmogelijk telkens exacte berekeningen 

omtrent de in aanmerking te nemen materiaalkosten te maken. Er 

zal dus met zekere "vuistregels" moeten worden gewerkt. 

Dat geschiedde in de praktijk tot nu toe ook, zij het, dat in de 

ene gemeente vaak een uniform percentage werd gehanteerd, onge- 

acht bijv. de aard van het kunstwerk, terwijl elders getracht was 

een min of meer uitgewogen systeem op te zetten, dat zich van- 

wege de gedetailleerdheid moeilijk voor frequente toepassing 

leent. Ten einde meer eenheid van handelen door de gemeentebe- 

sturen op dit punt te bevorderen, zou ik de gedachte ingang 

willen doen vinden, dat naar gelang de aard van het kunstwerk 

en de wijze van "afwerking" (omlijsting e.d.) de materiaalkosten 

in het algemeen bepaald worden op 1/8, 1/7 of 1/6 deel van de 

voor het kunstwerk vastgestelde bruto prijs. 
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Om misverstand te vcxirkomen merk ik hierbij op, dat 1/6 deel 

van de totale prijs van het kunstwerk overeenkomt met de in het 

oude artikel vermelde 20% van de prijs, waarin de materiaalkos- 

ten niet waren begrepen. Vanzelfsprekend kunnen er in bepaalde 

gevallen redenen zijn om van voormelde richtlijn af te wijken. In 

verband met het bepaalde in het tweede lid van artikel 33 moge 

opnieuw op artikel 12 worden gewezen. 

Om tot een verantwoorde vaststelling van de materiaalkosten te 

komen met inachtneming van de hiervoor aangegeven verhoudingen, 

verdient het ten aanzien van werk dat in oplagen vervaardigd 

wordt, bijvoorbeeld grafiek, in het algemeen aanbeveling daarvan 

meer dan een exemplaar aan te kopen. 

Hier en daar zich voordoende praktijken geven mij aanleiding u Prijzen van kunstwerken 

te verzoeken er aandacht aan te willen besteden, dat de prijzen 

van de kunstwerken op een verantwoord niveau worden vastgesteld, 

opdat de mogelijkheden van verkoop buiten het kader van de rege- 

ling niet op ongewenste wijze worden beïnvloed. 
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Voorwaarden 

uenoeming 

Mogelijkheid 

revisie 

Indiening 

HOOFDSTUK VII. 

CENTRALE COMMISSIE EN REVISIE VAN BESLISSINGEN VAN HET GEMEEN- 

TEBESTüOR. 

Artikel 34 tot en met 36. 

voor De in het vierde lid van artikel 34 gestelde voorwaarden voor 

benoeming lopen thans geheel parallel aan die welke voor benoe- 

ming tot lid van de in de artikelen 5 en 6 bedoelde commissie zijn 

gesteld. 

Artikel 37. 

Eerste lid. 

van De mogelijkheid van revisie van gemeentelijke beslissingen wordt 

beperkt tot gevallen, waarin geen voorziening wordt getroffen of 

het gemeentebestuur afwijkt van het advies van de commissie inzake 

de condities (prijzen, aankoopsommen, tegemoetkomingen). 

Ingeval wel tot een voorziening wordt besloten, maar bijv. één 

van de aangeboden werkstukken niet geaccepteerd wordt, zal zulks 

geen grond opleveren om een revisieprocedure aanhangig te maken. 

De wijziging van het eerste lid heeft de bedoeling de rechtsgelijk- 

heid en rechtszekerheid te vergroten, waarbij het met name gaat om 

personen die jonger zijn dan 25 jaar en om personen die niet de 

Nederlandse nationaliteit bezitten. 

Deze bepaling moet mede gezien worden in verbinding met het nieuwe 

tweede lid van artikel 3. In tegenstelling met voorheen kunnen de 

daar bedoelde personen thans ook van een afwijzende beslissing van 

het gemeentebestuur revisie vragen. Te dezer zake moge verder 

worden verwezen naar de bij het tweede lid van artikel 3 gegeven 

toelichting. 

Tweede tot en met vijfde lid. 

Het tweede en het vierde lid bevatten de door resp. de kunstenaar 

en het gemeentebestuur in acht te nemen termijnen. 

In dit verband wordt opgemerkt, dat de laatste tijd - waarin het 
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aantal verzoeken om revisie groot is geweest en ongetwijfeld hier 

en daar de betrokken diensten in niet geringe mate heeft belast - 

in een toch wel onevenredig groot aantal gevallen klachten naar 

voren zijn gekomen over de te lange duur van de revisieprocedure. 

Het is daarom ten zeerste aan te bevelen, ernaar te streven dat 

met de behandeling van het revisieverzoek (inzenden tezamen met 

de bijlagen, uitbrengen van advies en mededelen van de beslissing) 

een zo kort mogelijke termijn gemoeid is. 

Het is voor een goede gang van zaken van belang dat door naam- 

geving, nummering, opschriften of etikettering van de kunstwerken, 

corresponderend met de ingezonden bescheiden, het duidelijk is op 

welke kunstwerken gerezen verschillen van mening betrekking hebben 

Zesde en zevende lid. 

Deze nieuwe bepaling maakt het mogelijk dat in de vergadering van 

de centrale commissie toelichting wordt gegeven omtrent de zaken, 

waarover verschil van gevoelen bestaat. Ten behoeve van een orde- 

lijke "procesgang" wordt dit beperkt tot gevallen waarin de com- 

missie zelf het initiatief daartoe neemt of er zich op verzoek 

van de betrokken kunstenaar c.q. het gemeentebestuur mee accoord 

verklaart. 

Zowel de kunstenaar als het gemeentebestuur kunnen zich, indien 

de commissie zulks toelaat, door een deskundige doen bijstaan of 

door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

Van de gelegenheid wordt gaarne gebruik gemaakt om over de toe- 

passing van het zesde en zevende lid van artikel 37 enkele opmer- 

kingen te maken, die wellicht van betekenis kunnen zijn om deze 

bepalingen tot hun recht te doen komen. 

Het gaat hierbij om het in de centrale commissie horen van de 

revisievragende partij, al dan niet op diens verzoek. 

Gebleken is dat toepassing van deze bepaling slechts zeer zelden 

plaatsvindt op verzoek van de commissie, doch wel nu en dan op 

verzoek van de belanghebbenden. 

Reeds is evenwel naar voren gekomen dat dan de toelichting soms 

substantieel weinig te betekenen heeft en dat het effect teleur- 

stellend is voor alle betrokkenen. Hierbij gaat het zowel om de 

Toelichting van de 

zijde van betrokkene 

en gemeentebestuur 
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Duur revisieprocedure 

Nader onderzoek 

Mededeling beslissing 

centrale commissie en belanghebbende, als om de gemeente en de 

plaatselijke of regionale commissie, daar het een vaste regel is 

dat, indien een belanghebbende in de centrale commissie zijn stand- 

punt wil toelichten, daartoe ook wordt uitgenodigd de gemeente 

en/of - naar het haar goeddunkt - de plaatselijke of regionale 

commissie, of leden daarvan, van welke uitnodiging dan veelal ge- 

bruik wordt gemaakt. Het contact, dat de gemeente en de commissie 

met de betrokken kunstenaar onderhouden, kan er wellicht toe bij- 

dragen, dat deze alleen dan vorenbedoeld verzoek doet, indien hij 

daardoor een wezenlijke bijdrage kan geven aan het voor de centrale 

commissie vereiste inzicht. 

Een aspect op zichzelf bij de toepassing van artikel 37 is de duur 

van de revisieprocedure. Terwijl het revisierecht van beslist po- 

sitieve betekenis is voor de kunstenaar als element van rechts- 

zekerheid, kan de onzekerheid gedurende geruime tijd, die uit de 

duur van de revisieprocedure kan voortvloeien, een negatief aspect 

betekenen waarover niet gering gedacht mag worden, hoezeer het 

ook waar is dat de procedure onvermijdelijk tijd eist. 

Bij de centrale commissie en het ministerie zal bij voortduring 

het mogelijke worden gedaan om die tijd zo beperkt mogelijk te houden. 

Bij deze gelegenheid moge ook van de betrokken gemeentelijke instan- 

ties worden gevraagd hieraan grote aandacht te willen schenken en 

o.m. zorgvuldig in het oog te houden dat bij het voorleggen van 

verzoeken is voldaan aan de van belang zijnde voorschriften van de 

regeling. 

Met betrekking tot punt a van het vierde lid van artikel 37 

wordt speciaal onder de aandacht gebracht het rapport over het 

atelierbezoek, waarvan een toegenomen betekenis wordt verwacht 

in het licht van hetgeen er hiervóór over is gezegd. 

Achtste lid. 

Het hier gestelde is gelicht uit een bepaling van de ingetrokken 

regeling. 

Negende lid. 

Daar het bij de revisie in zekere zin gaat om twee partijen, die 
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het op een of meer punten oneens zijn, waarover de minister dan 

uitspraak doet, is aanleiding gevonden tot een wijziging waardoor 

niet zoals tot dusver de minister de beslissing alleen meedeelt 

aan het gemeentebestuur (hetwelk dan de betrokkene inlicht), 

doch ook aan de belanghebbende. 
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Subsidiebepaling 

Vacatiegelden 

HOOFDSTUK VIII. 

RIJKSSUBSIDIE. 

Artikel 38. 

In deze bepaling zijn enkele voor zichzelf sprekende wijzigingen 

in de tekst aangebracht, die o.m. nodig zijn in verband met de 

invoering van het Reisbesluit 1971. 

In het kader van de wijziging van artikel 14 van het Financiële 

Verhoudlngsbesluit 1960 is besloten met ingang van 1 januari 1982 

de middelen, die via het uitkeringsonderdeel "sociale zorg" voor 

de Beeldende Kunstenaars Regeling worden uitgekeerd uit het Ge- 

meentefonds, over te hevelen naar de begroting van het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Door deze wijziging van de financieringsstructuur blijft de finan- 

ciële verhouding tussen de centrale en lokale overheid ongewijzigd. 

Met betrekking tot het vacatiegeld dient een enkele opmerking te 

worden gemaakt. 

De toenemende betekenis van de commissoriale arbeid heeft het stre- 

ven naar continuïteit in de deelneming aan deze arbeid vergroot, 

in verband waarmede in verschillende gevallen zowel de leden zelf 

als de plaatsvervangende leden de commissievergaderingen bijwonen. 

Dat hierdoor de wens naar voren is gekomen aan beiden vacatiegeld 

te betalen, ligt voor de hand. Niettemin rijzen echter tegen het 

voldoen aan deze wens bezwaren. Stellig is het van belang te be- 

vorderen dat de plaatsvervangende leden op de hoogte blijven van 

de gang van zaken. 

Toezending van agenda's en verslagen aan de plaatsvervangende 

leden ie dan ook gewenst. 

Het bijwonen van dezelfde commissievergadering door zowel leden 

als hun plaatsvervangers is echter slechts van belang - hetgeen 

ook bij de toekenning van vacatiegelden in aanmerking dient te 

worden genomen - indien het gaat om een vergadering, waarin punten 

van algemene betekenis besproken worden. 
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HOOFDSTUK IX. 

VERDELING VAN KUNSTWERKEN. 

Artikel 39. 

De wijziging van dit artikel beoogt in de eerste plaats, dat bij Verdeling kunstwerken 

het zoeken van een bestemming van in het kader van de regeling 

verworven kunstwerken het belang van de betrokken kunstenaars 

voorop wordt gesteld. In het eerste lid wordt dit uitdrukkelijk 

bepaald. In dat verband passen geen verhoudingsgetallen, die de 

verdeling van de kunstwerken tussen gemeenten en rijk vastleggen. 

De te dezen bestaande bepaling is dan ook vervallen. Het lijkt niet 

onwaarschijnlijk, dat veelal in de betrokken of nabij gelegen ge- 

meenten de beste bestemming gevonden zal worden. Regionale samen- 

werking opent ook in dat opzicht nieuwe mogelijkheden. 

Ten overvloede moge nog gewezen worden op artikel 27, dat eveneens 

een zo goed mogelijke behartiging van de belangen van de kunstenaar 

met betrekking tot de door hem vervaardigde kunstwerken tot doel 

heeft. Dat laatste kan in feite ook gezegd worden van de laatste 

zinsnede van het eerste lid van artikel 39 betreffende een nade- 

lige beïnvloeding van de vrije markt, al is het wellicht mogelijk, 

dat het belang van een bepaalde kunstenaar in dat opzicht niet 

altijd parallel loopt aan dat van de beeldende kunstenaars als groep. 

De in het tweede lid aangebrachte wijziging vloeit uit die van het 

eerste lid voort. De vraag, of het rijk dan wel de gemeente een 

kunstwerk tenslotte in eigendom verkrijgt, wordt geheel beheerst 

door de vraag, welke bestemming in het belang van de kunstenaar 

aan het kunstwerk gegeven moet worden. 

Het vierde lid bevat een kleine wijziging, omdat het niet nodig 

wordt geacht, dat voor de daar bedoelde opgave centraal een model 

wordt vastgesteld. 

Eerste lid. 

In het eerste lid is thans mede bepaald, dat de kunstwerken, die Bestemming 

door toepassing van de BKR zijn verworven, niet mogen worden ver- 

kocht. Verkoop zou er immers toe kunnen leiden, dat mogelijkheden 
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Uitleen 

van zelfstandige inkomstenverwerving van beeldende kunstenaars 

ten gevolge van de werking van een sociale regeling extra be- 

perkt zouden worden. Dit kan niet juist worden geacht. 

Vijfde lid. 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal nam op 19 november 1975 

een motie aan, waarin zij het wenselijk verklaarde, dat de door 

toepassing van de BKR verworven kunstwerken in de "kunstuitleen" 

kunnen worden gebracht. Ook de Raad voor de Kunst en de ingevolge 

de regeling ingestelde centrale adviescommissie - deze laatste 

onder inachtneming van zekere voorwaarden - spraken zich daarvoor 

uit. Het toegevoegde vijfde lid sluit hierop aan. 
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HOOFDSTUK X. 

SLOTBEPALINGEN. 

Artikel 40. 

In het voorgaande is dit artikel reeds enkele malen ter sprake 

gekomen. Daarnaar moge hier worden verwezen. 

Artikel 41. 

De verdere ontwikkeling van het sociale beleid ten aanzien van 

beeldende kunstenaars wordt mede bepaald door de informaties, 

welke omtrent de praktische gang van zaken en de resultaten van 

de regeling worden verkregen. Het is derhalve van groot belang 

aan de verstrekking van de inlichtingen', bedoeld in dit artikel, 

alle vereiste zorg te doen besteden. 

Artikel 42. 

De onderhavige regeling wordt wel aangehaald als "contrapres- 

tatieregeling". Deze benaming is in strijd met het karakter 

ervan. Hoewel in de titel "Beeldende Kunstenaars Regeling" 

het karakter - en daarmede de reikwijdte - van deze regeling 

in feite niet tot uitdrukking wordt gebracht, is deze titel om 

praktische redenen gehandhaafd. 

Afwijking van algemene 

regels 

Inlichtingen door 

gemeentebesturen 

Citeertitel 
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MIMSTERIt: VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 
■S-GRAVENHAGE. ZEESTRAAT 73 - TELEFOON: 070-7159U 
DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR SOCIALE VOORZIENINGEN 

De Gemeentebesturen. 

Oni kenmerk Nr . 33.901/lIIb 
Directie Complementaire 

Sociale Voorzieningen/SpV 

Onderwerp Datum 19 februari 1982 

Advies inzake relatie fotografie/BKR. 

Het lijkt mij goed u alsnog - helaas met enige vertraging - in kennis te stellen 
van mijn standpunt betreffende een advies van de centrale commissie complementaire 

arbeidsvoorziening beeldende kunstenaars, inzake de toepasselijkheid van de BKR 

bij gebruikmaking van fotografische technieken. 

De centrale commissie heeft nagegaan of met betrekking tot de toepassing van de 

BKR scherpere criteria ten aanzien van met behulp van fotografische technieken 

vervaardigde kunstwerken mogelijk zijn en of voor dit soort werk dezelfde proce- 

dure kan gelden als voor binnen de regeling van ouds aanvaarde technieken. 

De centrale commissie is ervan uitgegaan dat in het algemeen de regeling niet 

toepasbaar is op de beroepsgroep fotografen en op werk dat geheel vervaardigd is 

met gebruik van fotografische technieken. 

De commissie heeft 3 toepassingen van fotografische technieken onderscheiden, 
waarvan de resultaten mogelijkerwijs als kunstwerken in het kader van de BKR 

kunnen worden beschouwd. 

1. indien het kunstwerk tot stand is gekomen met toepassing van een fotografische tech- 

niek welke als zodanig onlosmakelijk verwerkt is in een schilderkunstig of 

grafisch eindprodukt (collage, zeefdruk, e.d.); 

2. indien het werk betreft waarbij het karakter wordt bepaald door het concept dat 
aan het project als geheel ten grondslag ligt en waarbij - om het beoogde 

resultaat te bereiken - de fotografische techniek is gebruikt, al dan niet in 

een zuiver registrerende functie (conceptuele kunst); 

3. indien fotografische technieken zijn gehanteerd als eigen expressief beeldende 

medium om louter met behulp van die technieken een kunstwerk tot stand te 

brengen dat - dank zij de persoonlijke inbreng - een kunstwerk vormt in de zin 

van de regeling. 

De commissie adviseert voor de onder 1 genoemde kunstwerken de huidige procedure te 

handhaven en deze plaatselijk te beoordelen, en voor de onder 2 en 3 genoemde werken 

centrale beoordeling aan te houden. Indien deze centrale beoordeling ten gevolge heeft 

dat tot toepassing van de BKR kan worden overgegaan, is hernieuwde centrale beoorde- 

ling niet noodzakelijk, zolang het gaat om vergelijkbare fotografische technieken. 

Ik kan mij met dit advies verenigen en verzoek u in voorkomende gevallen conform 

het voorafgaêinde te handelen. 
DE STAATSSECRETARIS VAN SCX:iALE ZAKEN 

EN WERKGELEGENHEID 

Mevrouw Dr^ .C.I.Dales 

Correspondentieadres; Postbus 20801 • 2300 EV 's-Cravenhage 

Venocke één onderwerp per brief te behandelen en bij beantwoording liJeling. nu-umcr en datum te vermelden. 



194 

£HRONgLgGISCH_OVERZICHTJ«JZIGING||ESLUITEN. 

De Beeldende Kunstenaars Regeling is gepubliceerd in de Staats 

courant van 24 december 1971, nr. 250 en gewijzigd bij de volgen 

de besluiten: 

Besluit van 30 september 1974, nr. 63633/IIIb, Stcrt. 1974, 

nr. 198, inzake wijziging van een aantal artikelen. 

Besluit van 30 juni 1977, nr. 32208/ITb, Stcrt. 1977, nr. 150, 

o.a. inzake wijziging percentage, genoemd in artikel 28, lid 7, 

onder b (82% ingaande 1 augustus 1977). 

Besluit van 28 september 1979, nr. 33912/IIIb, Stcrt. 1979, 

nr. 200, inzake wijziging artikel 39, lid 1 en toevoeging lid 5 

aan artikel 39 (ingaande 16 oktober 1979). 

Besluit van 25 oktober 1979, nr. 32471/IVb, Stcrt. 1979, nr. 

216, inzake herziening vacatiegeld ingevolge artikel 38 (in- 

gaande 1 januari 1979) . 

Besluit van 20 mei 1981, nr. 30791/IVb, Stcrt. 1981, nr. 109, 

inzake herziening vacatiegeld ingevolge artikel 38 (ingaande 

1 januari 1981) . 

Besluit van 30 november 1981, nr. 34183/IIIb, Stcrt. 1981, nr. 

237, inzake wijziging artikel 38 met betrekking tot de finan- 

cieringsstructuur (ingaande 1 januari 1981). 

Besluit van 29 december 1981, nr. 34302/IIIb, Stcrt. 1982, nr. 

23, inzake vervallen artikel 30 en aanpassen artikelen 19, 21 

en 25 (wijziging aanspraak op kinderbijslag; ingaande 1 januari 

1980) . 
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DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

L. de Graaf 

Gehoord de Centrale Commissie Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende 

Kunstenaars; 

BESLUIT: 

Artikel I 

A 

Artikel 2d van de Beeldende Kunstenaars Regeling (Stert. 1971, 250) wordt als 

volgt gewijzigd: 

A. Het vierde lid wordt gelezen: 

De ia het vorig lid bedoelde inkomsten worden: 

a. indien deze door opdracht tot vervaardigen of verkoop van kunstwerken zijn 

verworven, na aftrek van de noodzakelijke kosten van verwerving en de helft 

Viiii de inkomsten, voor zover deze door de echtgenote van de beeldende 

kunstenaar zijn verworven, in aanmerking genomen indien en voor zover het 

gemiddelde bedrag per week van deze inkomsten 33 1/3% van de weeksom, bedoeld 

in het zesde lid, te boven gaat; 

b. indien deze uit andere arbeid dan bedoeld onder a. zijn verworven, na aftrek 

van de noodzakelijke kosten van verwerving en de helft van de inkomsten, voor 

zover deze door de echtgenote van de beeldende kunstenaar zijn verworven, 

slechts in aanmerking komen, indien en voor zover het gemiddeld bedrag per 

week van deze inkomsten 15% van de weeksom, bedoeld in het zesde lid, te 

boven gaat. 

Met dien verstande dat het totaal van de niet in aanmerking te nemen inkomsten 

niet meer bedraagt dan 33 1/3% van de weeksom. 

H. Hel vijlde lid wordt gelezen: 

Indien inkomsten, als bedoeld in het 4e lid, worden verworven na datum van in- 

c}cjng van een voorzieningsperiode, wordt de voorzieningsperiode opnieuw bepaald. 

Bij de verwerving van inkomsten als hier bedoeld, wordt de duur van de voor- 

zieningsperiode bepacTld door de uitkomst, verkregen door de som van de voor 

de vt)orziening overeenkomstig het tweede lid vastgestelde prijs en de overeen- 

komstig de in het 3e en 4e lid in aanmerking te nemen inkomsten, te delen door 

de in het volgende lid bedoelde weeksom. 

-C.- 

Dit l>esiulL zal met de bijbehorende toelichting 

in do StaatHcourant worden geplaatst. 
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C. Hut ztiibdu L ili onder d wordt gelezen: 
de factor vrijwillige ziektekostenverzekerincj, welke gelijk is aan de helft 
van de hiervoor door de beeldende kunstenaars wekelijks verschuldigde premie- 
kosteii. 

D. Het zesde Lid ouder e kcKiit te vervallen. 

E. Het Zevende lid wordt gelezen; 
De in liet vorige lid onder a bedoelde weeknorm is gelijk aan: 
a. voor geliuwde kunstenaars ondersclieidenlijk in de leeftijd beneden 35 jaar, 
in de leeftijd van 35 jaar tot en met 44 jaar en in de leeftijd boven 44 jaar, 
iiet brutoloon dat over een week met normale arbeidstijd door het gemeentebestuur 
aan werknemers met een dienstbetrekking in de zin van de Wet Sociale Werkvoor- 
ziening maximaal kan worden toegekend voor werkzaamheden in respectievelijk 
groep 1, groep III en groep V, genoemd ii» artikel 3, eerste lid van het Besluit 
arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening; 

b^ voor overige kunstenaars in de onder a genoemde leeftijdscategorieën: B5'i van 
het betrokken loon in de groepen I, III en V. 

F. Het tiende lid wordt gelezen: 
Onder gehuwden worden mede verstaan ongehuwden die een eigen of een pleegkind 
hebben dat jong^jr is dan 18 jaar en tot hun huishouden behoort of grotendeels 
op hun kosten wordt onderhouden. 

G. Aan Artikel 28 wordt een 11e lid toegevoegd luidende: 
Indien de tegemoetkcmiing in de atelierkosteu meer bedraagt dan ƒ 500,- is 
voorafga<.md toestemming van de Rijksconsulent vereist. 

Artikei II 

Iji afwijking van het bef>aalde in artikel 28 van de Beeldende Kunstenaars 
Hegel iJKj wordt de eerste voorzieningsperiode voor de beeldertde kunstenaar die 
in L083 na de inwerkingtreding van dit besluit wordt vastgesteld, vermeerderd 
(tied; een week. 

Artikel III 

ULt besluit zal nK.'t de daarbij behorende toelichting in de Nedericindse Staatscourant 
worden cjepul^licoerd en treedt in werking op 1 maart 1983. 

's-Gravenhaqe, 22 februari 1983 
DE STAATSSECRETARIS VOORNOEMD, 

L. de Graaf 
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'J’OEI.lCll'J’l 

Al<jernc-‘on 

In hot bolang van een verantwoorde Loeijassing van de Beeldende 

Kunstenaars Regeling is het noodzakelijk dat in 1983 een aantal 

aanpassingen in deze regeling wordt aangebracht. 

Deze aanpassingen zijn noodzakelijk tegen de achtergrond van 

do ombuigingen welke elders in het kader van de sociale zekerheid 

roods hobben plaatsgevonden. 

BovtmdLon noopt het verder toenemend beslag op de overheidsmiddelen, 

<i«it in 1983 bij ongewijzigd beleid uit de toepassing van de BKR 

zou voortvloeien als gevolg van een te verwachten groetend beroep 

op do regeling, tot maatregelen welke ook op dit terrein de groei 

van de collectieve uitgaven beteugelen. 

Vocu, ts wordt ten behoeve van een uniforme uitvoering van de Beeldende 

Kunstenaars Regeling, alsmede om de rechtsgelijkheid ten aanzien van 

betrokkenen te bevorderen, de toelichting op een tweetal punten 

gewijzigd. Het betreft hier de toelichting op artikel 3, lid 2, over de 

te volgen procedure t.a.v. vreemdelingen die een beroep doen op 

voorzieningen krachtens de BKR, alsmede nadere richtlijnen omtrent 

de vaststelling van de in artikel 28, lid 6, onder c, genoemde 

tegemoetkoming in de atelierkosten. 

In liet ondersCaande worden de aanpassingen van de regeling uiteenge- 

zet en vervolgens de wijzigingen van de toelichting vermeld. 

Ar t- ij<_e_l 1 . 

i_* Wijzigt ng artikel 28, 3e tot en met 5e lid (vrijlating nevenin- 
k(.imsf.en; . 

Ihd is duidelijk dat buiten de regeling om zodanig inkomsten kunnen 

wor It.'U verworven dat er weiiswciar behoefte bestaat aan toepassing 

van de regel Ing, maar dat het niettemin niet verantwoord zou zi^n de 

voiu zieningsperiode voor de betrokkene geheel gelijk te doen zi jn aan 

die van een kunstenaar die over geen andere bron van inkomsten beschikt. 

In iic.'t alg(.*meen en in de lijn van het gestelde in artikel 1, eerste 

Ij.d, onder a, kan weerden opgemerkt dat de vrijlating van neveninkomsten 

zj. h {irimair dienL te beperken tot inkomsten, die voortkomen uit het 

beronpsmatig beoefenen van de beeldende kunst of inkomsten uit. activi- 

teiU-in, die tot doel hebben om zich zonder toepassing van deze 

r t.'gid j ng te handhaven. 

De ijikoni5jt.en van de echtgenote worden ten hoogste voor de helft in aan- 

nH;r k i ng genomen . 

In hoeverre deze inkomsten van invloed zijn op de duur van de voor- 

zien i ngnperiode, is afhankelijk van de mate waarin deze activiteiten 

kunnen worden geacht in overeenstemming te zijn met het beroep van 

beu 1dende kunstenaar. 

üDi die reden is ten aanzien van de verkoop van kunstwerken bepaald 

dal de naar een weekgemiddelde omgerekende som van de verkopen van 

kunstwerken niet van invloed zal zijn op de duur van de voorzienings- 

periode voorzover dit bedrag niet 33 1/3% van de weeksom te boven gaat. 

De 



19S 

Du lucilu waai in aruiuru inkomsten uit arbeid invloed hebben op de 
duur van de vocjt zi eni ngsper iode wordt beperkt, door een naar een 
wuekcjeiniddt)ide omcjerekeiide som van de inkomsten van de kunstenaar 
en de helft van de inkomsten van zijn echtgenote niet te laten 
niecLellen voorzover deze IS'-è van de wi.'eksom niet te boven gaan. 
Op grond van het voorafgaande is duidelijk dat inkomsten waar 
geen arbeidsprostatie tegenover staat volledig bij de vaststelling 
van de voorzieningsperiode dienen te worden betrokken. 
Buitengewone lasten, die geen verband hebben met de beroepsuitoefe- 
ning beïnvloeden de duur van de voorzieningsperiode niet. 
In dt: weken van de vastgestelde voorzieningsperiode kunnen buiten 
de regeling om inkomsten worden verkregen. De eerste zinsnede van 
het vijfde lid geeft aan, dat de voorzieningsperiode eventueel 
opnieuw vastgesteld dient te worden. 
Dit moet uiteraard ook de kunstenaar duidelijk worden gemaakt. Hij 
moet weten dat het doen van opgaven verplicht is, evenals het 
bewaren van de gegevens inzake de inkomsten en de kosten van ver- 
werving . 

Rekunvoorbee1 den 

De wijze waarop neveninkomsten dienen te worden verdisconteerd, 
wordt in liet onderstaande aan de hand van enige voorbeelden nader 
uitgewerkt. 

I. 

In het kader van een aankoop krachtens de BKR ontvangt een kunstenaar 
ƒ 4.212,-. Te weten ƒ 3.600,- voor het kunstwerk en f 612,- aan 
materiaalkosten. Do voorziening .bedraagt derhalve ƒ 3.6U0,-. De week- 
soin Vein betrokkene bedraagt ƒ 600,-. Hieruit volgt een voorzienings- 
periode van G weken. In deze periode werd voor i 420,- aan kunstwerken 
verkochl en voor I 200,- inkomsten uit het geven van tekenles ver- 
w(;rven. Volgens lid 4 is, met betrekking tot de verkoop van kunst- 
werken de vrije marge 33 1/3%, dat wil zeggen 33 1/3% var f G0Ü,--= 
f 200,- per week. Met betrekking tot de inkomsten uit andere arbeid 
in du vrije marge 1S , dat wil zeggen 1‘>% van ƒ 600,- = f 90,- per 
week. Beide inkomstenbronnen overschrijden de vrije marge niot en 
budracjen minder rian 3 3 1/3% van de weeksom en blijven derhalve buiten 
Ireschouwirig en beïnvloeden de duur van de voorzieningsperiode niet. 

LI . 

Kr is een voorziening getroffen van ƒ 3.600,- en de weeksom bedraagt 
ƒ i30(),-. De hieruit voortvloeiende voorzieningsi.>eriode is 6 weken. 
Aun inkomsten uit verkoop van kunstwerken zijn in deze periode 
verworven ƒ 3.ISO,-, dit is ƒ 525,- per week. Met het geven van 
tk’kunles is ƒ 450,- verdiend, dit is ƒ 75,- per week. De vrije marge 
v<.>or verkoojf) van kunstenwerken bedraagt i.c. 33 1/3% van ƒ 600,-- = 
ƒ 200,- per week. Duze marge wordt overschreden, nl. ƒ525,- - ƒ 200,- 
f ^2S,-. De vrije marge voor inkomsten uit het geven van les bedraagt 
l.u. 15% van ƒ 600,- = ƒ 90,- per week. Deze marge wordt niet over- 
schreden. Het totaal aan inkomsten (ƒ 600,- p.w.) bedraagt echter meer 
ilan 3 1 1/3% van de weeksom {ƒ 200,-). De voorzieningsperiO(ie wordt 
als volgt opnieuw vastgesteld: 

3600 + 6 X (600-200) 
 —:-r—^  = 10 weken. 

600 

III. 
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III. 

drtikel 28, lid 6, onder d en e. (contributie beroeps- 
voriinLijiiKj en vri jwillige ijiektekostenverzekering) . 

In aitike] 28, zesde lid, onder d, van de BKR was bepaald dat bij 
de vaststelling van de zgn. "weeksom" rekening diende te worden ge- 
iiouden met de per week omgerekende jaar contributie van de beeldende 

kunstenaar aan de vereniging, via welke hij is aangesloten bij de 
Stichting Voor/ieningsfonds voor Kunstenaars. 

Ik ben van mening dat in het licht van hetgeen elders op tiet terrein 
van de sociale zekerheid geldt ten aanzien van de kosten van hot 
li{imaatscliap van vak- en/of beroepsverenigingen, liet niet langer als 
passtMid valt te bescliouwen dat voor beeldende kunstenaars op dit 
punt <.?en uitzondering wordt gemaakt. Evenals voor andere beroeps- 
groepen meen ik dat met de bestaande faciliteiten in de fiscale sfeer 
kan worden volstaan. 

Iji artikel 2H van de BKR, werd onder het zesde lid onder e gesteld 
dat bij toepassing van de regeling bij het vaststellen van de voor- 

zioningsperlode voor de betrokken kunstenaar rekening kan worden ge- 
houden met 2/3 deel van de door de beeldende kunstenaar wekelijks 
verscliu Ldi gdc premiekosten voor een vri j wi llige ziektekostenverzekering . 
Op ciit punt bood de Beeldende Kunstenaars Regeling een tegemoetkoming 
die uitsteeg boven hetgeen binnen ons sociale zekerheidsstelsel met 
l;et rekking tot anöere beroepsgroepen gebruikelijk is. üp grond hiervan 
is deze tegemoetkoming beperkt tot 50% van de onderliavige kosten. 

Artikel 2B, J ui 7 en 1 i.d 10. (alleenstaanden en gehuwden) 

Met betrekking tot de minimumdagioonbepaling in de WW en de VAVV is 
het in die regelingen bestaande onderscheid met betrekking tot het 
kostwinnerschap tussen boven en beneden 35-jarige alleenstaande 
komen tc? vervallen. Uitgangspunt hierbij is de wens om in de toekomst 
<io minimumuitkeringen krachtens deze wetten beter aan te passen aan 

de 



200 

d<.’ ifl.itiüve beliouttuu v.m individuele uitkerinysqerechtigden en de 

bt'.stu.inde niinimumdfig luiitu' uJIeen te laten gelden voor degenen, die 
i ns lasten hebben , 

Ten «jdiizien van alleenstaanden van iS jaar en ouder betekent deze 
wijziijing dat zij krachtens de sociale zekerheidswetgeving niet 
iangei. zijn gelijkgesteld met gelmwden. 
Ook in artikel 28, lid 7, onder \ . van de Beeldende Kunstenaars 
Ringeling wt-uden al leenstaanden van 35 jaar en ouder nog gelijkge- 
steld met gehuwden. 
In de toelichting op dit artikel wordt hierover opgemerkt: 
"De wijziging, welke niet-kostwinners van 35 jaar en ouder gelijk- 
stelt met kostwinners, is mede ontleend aan bepalingen van deze 
strekking in andere sociale regelingen". 
Gezien deze toelichting acht ik het wenselijk de Beeldende Kunste- 
naats Regeling op dit punt te laten aansluiten. 
Door de tot nu toe gevolgde berekentngsmethodiek diende het percen- 
tage van de weeknorm voor alleenstaanden regelmatig te worden verhoogd. 
De thans gehanteerde 85% sluit aan bij de prak.tijk die tot nu toe 
loorujroep I gold. 
Met betrekking tot personen die een economische eenheid vormen ver- 
wijs ik naar de toelichting ter zake in art. 3, lid 1, sub a. 

Artikel II 

Eenina I ige ver leng ing voorzieningsper iode 

Teneinde tegemoet te kunnen komen aan de wensen, die leven in de 
kring tier beeldende kunstenaars wordt in 1983 naar aanleiding van 
een stiggestie van de Centrale Commissie Complementaire Arbeidsvoor- 
zieningen Bee-ldende Kunstenaars, de te treffen voorzieningsper iode 
eenmalig verlengd met een week. Hierdoor kunnen maatregelen die 
(iiroct bt;trekking liebben Ofi de mogelijkheden om ais beeldende kunste- 
naar te blijven werken, achterwege blijven, terwijl de noodzakeiijke 
umbuiging v-iri /.b miljoen in 1983 wordt geëffectueerd. 

Aanvu1lende 
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Aanvullende tool icIitiiKj artikei 3, J ld 2. (buiten! anders) 

De Beeldende Kunstenaars Regeling geeft in het tweede lid van 
artikel 3 de mogel i jkht.'id met toesLeiiimi ng van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van beeldende 
kunstenaars die geer» Ni;derlander zijn, voorzieningen te treffen. 
Overeenkomstig het gestelde in de toelichting op dit artikel, 
zal de Minister deze toesteiiuning verlenen indien naast de alge- 
meen geldende voorwaardun ten aanzien van de toepassing van de 
BKR, ook voldaan is aan de voorwaarden van "bijzondere kwaliteiten" 
en "geïntegreerdheid in de Nederlandse samenleving". 
Het is mij gebleken dat door de verschillende gemeentebesturen 
in het kader van verzoeken om bovengenoemde toestemming op uit- 
eenlopende wijze aandacht aan de verblijfstitel van de desbetref- 
fende vreemdelingen wordt besteed. 
Teneinde de rechtsgelijkheid voor vreemdelingen met betrekking 
tot de toepassing van de BKR te bevorderen en fricties tussen 
het vanwege dit departement en het Ministerit var; ./'istitie 
gevoerde beleid ten aanzien van vreemdelingen te voockomen, 
breng ik het volgende onder uw aandacht. 
Ten aanzien van vreemdelingen die in ons land verblijven anders 
dan voor korte duur, zoals toeristen, zijn de volgende categorieën 
te onderscheiden: 
a. Vreemdelingen die over een geldige verblijfstitel beschikken. 
b. Vreemdelingen die niet over een geldige verblijfstitel 

beschikken, doch wier verblijf bekend is bij het bevoegde 
gezag en die door het bevoegde gezag feiteiijk ongemoeid 
worden gelaten (bewust gedoogd). 

c. Vreermielinnen die hier illegaal verblijven. 

Voor wat betreft de onder b. en c. vermelde categorieën van 
V re-oiiidei ingen. zal g(.6;ii toestemming worden verleend, omdat zij 
niet over een zodanige verblijfstitel beschikken dat zij zich 
rechtmatig als beeldend kunstenaar kunnen manifesteren, c.q. niet 
cjeaciit kunnen worden die activiteiten te ontplooien die voor 
toepassing van de BKR noodzakelijk zijn. 

Voor wat betreft de onder a. vermelde categorie moet onderscheid 
worden gemaakt naar de verblijfstitel waarover de vreemdeling 

\ beschikt. 
liet verlenen van voornoemde toestemming ontmoet voor wat 
hel vreetndelingenbt.’leid betreft geen h^ezwciar bij: 
a. Men houdeir van een vergunning tot vestiging (identiteits- 

}>apier van gele kleur, model A) . 
t'. Men vreemdeling met een verblijfsrecht voor onbepaalde 

duur krachtens artikel 10, tweede lid, Vw (identiteits- 

papier van lichtblauwe kleur, model C). 
(j, Men vreemdeling die als vluchteling is toegelaten (identi- 

teitspapier van rose kleur, model B). 
d. Men vergunning tot verblijf ais as ie Igereclitigde (identi- 

teitspapier van lichtgroene kleur, model D, voorzien van 
de Letter A). 

-In- 



202 

Jn bücjiiisfcjl komt de Ccitecjorie vreemdelingen die beschikt over 
een vergunning tot verblijf - anders «Jan als asielgerechtigde - 
niet in aanmerking voor ^let verlenem van toesteiriming/ omdat 
het Lreffeai van voorzieningen op gespannen voet staat met htt 
ter zake gevoerde vreenidelingertbeleid. 
Ten aanzien van deze categorie vreemdelingen zal slechts toestem- 
iriing worden verleend indien men kan voldoen aan de krachtens de 
BKR te stellen eisen zonder dat zulks op grond van het vreemde- 
lingenbeleid Lot beëindiging van het verblijf in Nederland kan 

1eiden. 
In dit verband is het van belang dat u uw verzoek om toestenuning 
voor liet treffen van voorzieningen voor een houder van een ver- 
gunning tot verblijf (anders dan als asielgerechtigde) vergtzeld 

doet gaan van een door de vreemdeling over te leggen verklaring 
van het hoofd van de plaatselijke politie, dat is belast met de 
uitvoering van de vreemdelingenwet ter plaatse, dat een beroep 
op de BKR voortgezet verblijf van de vreemdeling in Nederland 
niet in de weg staat. 

Toelichting artikel 28, 6e en 11e lid, (tegemoetkoming in de 
ateLierkosten). 

In de praktijk blijkt dat op zeer verschillende wijze inhouü 
wordt gegeven aan deze bepaling uit de regeling. Derhalve wordt 
de toelichting op dit artikel uitgebreid met; 
"De tegemoetkoming in de extra kosten voor noodzakelijke 
atoiierruinite dieui. Lê worden bepaald aan de hand van de 
zgn. 'kale huurprijs'. Eventuele additionele kosten (zoals die 
fiiot betrekking tot gas, water en elektra) dienen niet in deze 
tegemoetkoming te worden betrokken. Indien het atelier ondei- 
liutl uitmaakt van een huurwoning zal naar rato van het voor het 
liteliur bestemde en noodzakelijke vloeroppervlak de tegemoet- 
koming dierierj^. te worden vastgesteJd. 
Voor wat betreft ateliers die onderdeel vormen van een eigen 
woning van de betrokken kui^stenaar ware de tegemoetkoming naar 
rato van het voor het atelier bestemde en noodzakelijke vioer- 
(g )l>ei'vl ak te bepalen op een deel van de verschuldigde en 
botacjide hypotheekrente; in artikel 2H, lid 11 is derhalve 
be:f)dald dat, indien de tegemoetkoming in deze kosten ƒ SOO,- 
per maand te boven gaat, voorafgaand toestemming van de rijks- 
consulent noodzakelijk is. 
Door deze toelichting wordt enerzijds ter zake meer duidelijk- 
heid verschaft, terwijl anderzijds de uitgaven in het kader van 
de BKR ten behoeve van atelierkosten tot binnen redelijke grenzen 
worden beperkt. 

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN 
p WERKGELEGENHEID, 

L. de Graaf 



Sedert 1981 zijn de volgende nummers in deze reeks verschenen. 
Deze rapporten zijn te bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op giro 55 27 12 t.n.v. het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. 
Gaarne vermelden het bestelnummer, de titel en het aantal gewenste exemplaren. 

Bestel- 
nummer Titel 

Prijs 
incl.porti 

kosten 

81 01 021 

81 01 022 

81 01 023 

81 03 024 

81 05 025 

81 05 026 

81 08 028 

81 07 030 

81 07 031 

81 08 032 

81 10 035 

81 10 036 
81 10 037 

81 10 038 
81 11 039 

81 12 040 
82 01 041 

82 01 042 

82 02 044 

82 04 045 

82 05 046 

82 07 047 

Arbeidsverzuim en 
arbeidsongeschiktheid 
Mobiliteit en arbeidsbemid- 
deling op de arbeidsmarkt 
Vooronderzoek Onaangena- 
me arbeid 
Vooronderzoek bevordering 
deeltijdarbeid 
(literatuurstrudie) 
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