
Uitwerking punt 3.10 Arbeidsmarktagenda

culturele & creatieve sectoren

aan de aanjager van dit punt: Marianne Versteegh, Kunsten '92

Ton Kruse, voorzitter



Ton Kruse

2

• citeren punt 3.10 uit de Arbeidsmarktagenda:

Het doel is om met hulp van onderzoek te bepalen in welke gevallen en in welke vorm

financiële ondersteuning van creatieve professionals nodig is in het begin, halverwege en in

de eindfase van hun loopbaan. Te denken valt aan variaties op de voormalige Wet Werk

en Inkomen Kunstenaars (WWIK) of het uitbreiden van individuele stipendia en werkbeurzen

• aanvullen en verhelderen van punt 3.10

Om welke groep of groepen 'creatieve professionals' gaat het hier?

Het is van belang te onderkennen dat de 'sector', nauwkeuriger geformuleerd: het domein, van

de autonome kunsten onvoldoende functioneert als markt om vanuit marktwerking zorg te

dragen voor een voortgang van de kunsten als kennisdomein die internationaal mee blijft

tellen, en voor inkomen - om te voorzien in het levensonderhoud van kunstenaars (alsmede

van uitvoerend kunstenaars op het terrein van de autonome kunsten), de 'beoefenaars' van de

kunsten. Daarom is voor deze 'professionals' ondersteuning, zowel financieel als structureel,

van wezenlijk belang. 
1

In andere sectoren, die meegeteld worden in deze Arbeidsmarktagenda onder de culturele en

creatieve sectoren, zoals journalistiek, onderwijs, design, film, kleinkunst en pop werken

anders en beter als een marktsector, ofwel gedeeltelijk beter. Als in deze sectoren ook nood is

aan ondersteuning, dan is daar specifiek ondersteunend beleid voor nodig - te onderscheiden

van ondersteunend beleid voor de autonome kunsten. Ik roep hierbij vakbonden uit die

sectoren op om hier het woord over te nemen als dit het geval is.

Onder autonome kunsten verstaan we: literatuur (inclusief theater), muziek, dans en

beeldende kunst. Dit domein is te onderscheiden van toegepaste kunst en van vormen die

grotendeels functioneren als entertainment in de samenleving. Hierbij wordt onderkend dat de

grens tussen autonome kunst, toegepaste kunst en entertainment uiteindelijk vloeiend zal zijn.

Niettemin is autonome kunst te herkennen als kunst die wordt bedreven om zichzelf: kunst die

wordt bedreven om kennis en begrip te vermeerderen van zowel de kunstvorm zelf, als van de

onderwerpen die daarin betrokken worden. Autonome kunst heeft een kennisdoel en geen

praktisch of economisch doel, en werd dus niet 'gemaakt' met een functie als entertainment of

decoratie op het oog (hoewel het deze functies na ontstaan wel kan hebben 'gekregen' of zijn

'toebedeeld'). Wellicht het ingewikkeldst kan de grens tussen autonome kunst en

entertainment zijn aan te geven, waar een popartiest, een filmmaker of een cabaretier (deze

opsomming is niet limitatief) de 'kunstzinnige' of 'kunstachtige' intenties vermengt met

vormen die gestandaardiseerd zijn in de entertainmentindustrie.
2

                                                
1
 Verschillende onderzoeken laten zien dat autonoom kunstenaars onvoldoende 'verdienen' met

marktopbrengsten om hun werk te financieren en om in hun onderhoud te voorzien. Zie bijvoorbeeld 'Niet meer

dan 0,7 procent van de Nederlandse schrijvers houdt een minimuminkomen over aan de verkoop van zijn

boeken': https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/17/slechts-enkeling-leeft-van-zijn-boeken-a3061000 en ' Slechts

5% van de beeldende kunstenaars in Nederland zit boven de armoedegrens:

http://www.tonkruse.nl/uploads/3/4/3/9/3439835/maar_5__van_de_beeldende_kunstenaars_in_nederland_zit_bo

ve%E2%80%A6.pdf en: http://nieuwgeneco.nl/wp-content/uploads/2017/03/NG_Componistenmonitor_2017.pdf

'Slechts 7 procent (van de componisten) heeft een inkomen dat enkel bestaat uit betaald compositorisch werk'
2
 Denk hierbij aan de cultuurkritiek van Theodor Adorno, zie bijvoorbeeld:
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In de Arbeidsmarktagenda wordt genoemd: financiële ondersteuning, zoals de voormalige

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) of het uitbreiden van individuele stipendia en

werkbeurzen.

Is deze vorm van ondersteuning toereikend of moet het ook om andere vormen van

ondersteuning gaan?

Daarbij: is de WWIK de beste vorm voor financiële ondersteuning, of verdienen

andere vormen ook nader onderzoek?

Naast financiële ondersteuning aan individuele kunstenaars, in welke vorm dan ook, is

ondersteuning in maatschappelijk structuren van belang. Hierbij valt te denken aan

organisaties op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, zoals er eerder waren. Hier

konden kunstenaars zich aanmelden, waarna hun professionaliteit kwalitatief werd getoetst

(ballotage). Dergelijke organisaties, de KCO in Overijssel was daar een voorbeeld van,

fungeerden als een keurmerk en als verbindende factor tussen de aangesloten professionals

onderling, maar ook naar overheden, instellingen, podia, uitgevers en academies, en

marktpartijen. Ook zorgden ze voor presentatiemogelijkheden van verricht onderzoek

(kunstzinnig of theoretisch).

Onder deze maatschappelijke structuren neemt het onderwijs een bijzondere plaats in.

Kunstenaars (vooral beeldend kunstenaars, componisten en choreografen, maar soms ook

schrijvers) studeerden autonome kunst aan de diverse kunstacademies en conservatoria. In

Nederland zijn de kunstacademies en conservatoria structureel ingedeeld bij het HBO. In

andere landen zijn kunstacademies vaak onderdeel van de faculteit der geesteswetenschappen

van universiteiten. Hiermee plaatsen we in ons land kunstenaars maatschappelijk eerder in de

groep van vakmensen/ambachtslieden, en in de groep van toegepaste wetenschappers, dan in

de groep van academici en onderzoekers, wat zij eigenlijk zijn.
3
 Met het indelen van

afdelingen autonome kunst (van tenminste sommige kunstacademies en conservatoria) bij

faculteiten van de geesteswetenschappen (van tenminste enkele universiteiten) zouden

autonoom kunstenaars een diploma (kunnen) gaan verwerven op erkend academisch niveau.

Dit zou het aanzien van kunstenaars kunnen verbeteren, zeker in internationaal opzicht, maar

het ook makkelijker kunnen maken voor kunstenaars om werk te vinden op het eigen niveau

dat ligt in het verlengde van de gedane studie (zoals voor academici in Nederland al wel het

geval is).
4
 De huidige praktijk is dat kunstenaars veelal werken onder hun niveau in

laagbetaalde banen, of als docent in het onderwijs.
5

                                                                                                                                                        
https://www.dbnl.org/tekst/_tsj001200301_01/_tsj001200301_01_0038.php van Kiene Brillenburg Wurth

waaruit de actualiteit van Adorno's  kritiek blijkt en hoe ingewikkeld  het aangeven van grenzen tussen autonome

kunsten en entertainment kan zijn, alsmede de (niet altijd even wetenschappelijke) weerstand die Adorno's

kritiek vandaag op kan roepen (ik ben het overigens oneens met Brillenburg Wurth's stelling dat het Adorno

vooral zou zijn gegaan om de technische reproductie van 'de cultuurindustrie').
3
 Zie hierbij dit artikel van Menno Lievers, waarin hij schrijft: 'Tegenwoordig lijkt het net of de schrijver die

buiten de academie romans publiceert met iets geheel anders bezig is dan de literatuurwetenschapper die op de

universiteit deze romans bestudeert. In wezen is die scheidslijn kunstmatig; beiden zijn literatoren.'

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/11/de-samenleving-kan-zonder-de-geesteswetenschappen-a3060285
4
 Zie ook: https://bknl.nl/wp/wp-content/uploads/2016/07/BKNL_CollectieveSelfie.pdf blz. 35: "In de diverse

afstudeerrichtingen vinden we vaker vwo’ers dan bij andere HBO-opleidingen. Beeldend kunstenaars hebben

dus vaker een hogere vooropleiding." Ik vermoed dat dit ook op zal gaan voor componisten en schrijvers.

En: https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Zichtbaar-van-waarde.pdf blz. 18: "Een punt van

aandacht is de kwaliteit van Nederlandse studenten in vergelijking met hun buitenlandse collega’s. Bij de

selectierondes van postacademische instellingen als de Rijksakademie en Van Eyck  doen de Nederlanders het

gemiddeld minder goed. Theoretische reflectie op het eigen werk en inhoudelijke plaatsbepaling zijn
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Verder verdienen de voorgaande sociaal-economische regelingen voor (beeldend) kunstenaars

nader onderzoek om het beeld over de WWIK te completeren. In dit document zal ik daartoe

verderop een eerste aanzet geven.

De één procentsregeling ofwel de percentageregeling rijksgebouwen en het Mondriaan Fonds

verdienen ook aandacht bij punt 3.10 van de Arbeidsmarktagenda, omdat het hier in

verschillende vormen ook gaat om financiële ondersteuning van (beeldend) kunstenaars.

Wordt de percentageregling goed benut? Is er een uitbreiding mogelijk? En: is het budget

voor subsidies die aan kunstenaars worden uitgekeerd door het Mondriaan Fonds toereikend?

Maakt iedere kunstenaar een gelijke kans op ondersteuning door het Mondriaan Fonds? En

beïnvloed het Mondriaan Fonds het werkveld met haar marketing strategieën?

Hierbij roep ik vakbonden  van componisten (nieuw GeNeCo) en schrijvers (Auteursbond)

voor hun achterban te spreken inzake sociaal-economische ondersteuningsregelingen en

fondsen.
6
 Datzelfde geldt voor vakbonden van uitvoerend kunstenaars die (mede) werken in

de autonome kunsten.

                                                                                                                                                        
vaak niet sterk ontwikkeld en lijken belemmerend te werken. Een deel van de oorzaak is dat in Nederland het

kunstonderwijs altijd onderdeel van het beroepsonderwijs is geweest, met andere accenten. KUO Next  Agenda

2016 – 2020 maakt zich sterk voor onderzoek, onder meer door het ontwikkelen van een erkende derde cyclus."
5
 Zie bijvoorbeeld dit artikel in 'Zeit': https://www.zeit.de/arbeit/2018-07/bildender-kuenstler-freischaffend-job-

gehalt-kontoauszug De Nederlandse autonoom beeldend kunstenaar Ties ten Bosch vertelt daarin: "Um über die

Runden zu kommen, arbeite ich manchmal nebenher als Messebauer, in Galerien und Museen und erledige viele

handwerkliche Jobs. In solchen Wochen komme ich auf gut 90 Stunden."
6
 Ik ben niet bekend met een vakbond/beroepsvereniging voor choreografen.
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Historie en toepassing van financiële ondersteuningsregelingen voor autonoom

beeldend kunstenaars in Nederland

• Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, Sociale Bijstand voor Beeldende Kunstenaars

(SBBK), Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR): Nederlandse ondersteuning voor

Beeldend Kunstenaars van 1935 tot 1992
7

In 1935 werd door de minister van Sociale Zaken het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars

opgericht met de bedoeling om financiële bijstand te geven aan hulpbehoevende kunstenaars.

Het Voorzieningsfonds stopte pas in 2013.

In 1949 werd de Regeling Sociale Bijstand voor Beeldende Kunstenaars  (SBBK), ook

bekend als de contraprestatie regeling, door de minister van Sociale Zaken ingevoerd. Deze

regeling werd voor 75% gefinancierd door het Rijk en voor 25% door de gemeenten. In ruil

voor deze bijstand moesten kunstenaars kunstwerken overdragen aan de gemeente.

De gemeentes stelden een aankoopcommissie samen, die de prijs van het kunstwerk bepaalde.

De werken gingen naar één van de voorgangers van het Instituut Collectie Nederland. De

Contraprestatie was een open einderegeling, dat wil zeggen dat er in de rijksbegroting geen

budgetplafond is vastgelegd.

"In die dagen van wederopbouw nam bij de overheid - beseffend dat voor een gezonde en

vrije cultuur meer nodig was dan brood alleen - de gedachte over een contraprestatie regeling

voor beeldende kunstenaars vaste vorm aan. Daarbij zou het mes aan twee kanten snijden:

Voor zover de beeldende kunstenaar er in onvoldoende mate in zou slagen op de vrije markt

een toereikend inkomen te verwerven werd daar door de regeling in voorzien, terwijl de

gemeenschap zich tegelijkertijd een eigentijdse kunstcollectie zou verwerven," schreef A.

Seligman, hoofdambtenaar Complementaire Arbeidsvoorzieningen van de gemeentelijke

Sociale Dienst van Amsterdam hierover in 1983.
8

In 1956 werd deze regeling omgezet in de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR), ofwel de

Complementaire Sociale Voorziening Beeldende Kunstenaars, met het doel: 'Deze regeling

beoogt dat ten behoeve van de (...) beeldende kunstenaar (...) voorzieningen (...) tot stand

komen, waardoor hij in staat gesteld wordt door middel van arbeid in zijn bestaan te voorzien.

Deze voorzieningen dienen zijn artistiek scheppend vermogen en (...) 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.'
9
 Ook deze

regeling viel onder het Ministerie van Sociale Zaken.

In 1964 gaat de regeling Sociale Regeling Kunstopdrachten Beeldende Kunstenaars heten

(citeertitel blijft BKR). De voorkeur wordt hierin gegeven aan het verlenen van opdrachten

boven het aankopen lezen we in de toelichting: "nog nadrukkelijker dan in de vervangen

regeling staat thans in de scala van mogelijke voorzieningen primair de kunstopdracht,

                                                
7
 bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldende_Kunstenaars_Regeling en https://bknl.nl/wp/wp-

content/uploads/2016/06/Rapport-KUNSTENAARSHONORARIA_1.pdf en Kunst=Bestaan, gemeentelijke

sociale dienst afdeling Beeldende Kunstenaars Regeling, Amsterdam 1983
8
 Kunst=Bestaan, gemeentelijke sociale dienst afdeling Beeldende Kunstenaars Regeling, Amsterdam 1983; blz.

7
9
 idem. blz. 9
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waaronder niet begrepen is de aankoop van reeds vervaardigde kunstwerken, welke in de

rangorde de tweede plaats inneemt.'
10

In 1969 werd een nieuwe BKR regeling ingevoerd, officieel Complementaire

Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars geheten, met strengere toelatingseisen. Dit leidde

tot een scheuring in de BBK omdat een groep leden vond dat de kunst te elitair werd benaderd

vanuit deze regeling. Deze groep verliet de BBK en bestond enige tijd zelfstandig als bbk

1969. In 1972 werd een nog strengere toetsing in de BKR toegepast, om mee te kunnen doen

moest de kunstenaar in vervolg:

� over onvoldoende middelen van bestaan beschikken;

� tussen de 25 en 65 jaar oud zijn;

� Nederlander zijn;

� drie jaar voor de BKR-aanvraag beeldend kunstenaar zijn geweest;

� pogingen hebben gedaan om exposities te houden of op andere wijze de verkoop te

hebben gestimuleerd;

� bij een leeftijd tussen de 25 en 35, ook buiten het eigen vakgebied pogingen hebben

gedaan om een inkomen te verdienen;

� bij een leeftijd jonger dan 30 moest bovendien nog een diploma of getuigschrift worden

getoond van een door de overheid gesubsidieerde instelling

In de jaren ’80 werd het BKR budget verlaagd. In juli 1983 stelde Staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid De Graaf (CDA), mede namens de Minister van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur bezuinigingen van 80 miljoen voor op de BKR in drie jaar tijd.

Er zou maar 30 miljoen overblijven van de 130 miljoen die tot dan toe werd geïnvesteerd. Het

aantal kunstenaars dat van de regeling gebruik maakte moest teruggebracht worden van 3650

naar 1000. "Voor de (...) kunstenaars die (...) uit de regeling moeten verdwijnen blijft alleen

een beroep op de bijstand over. De suggestie van het ministerie dat een deel van hen wel

ander werk zal vinden is in deze tijd, zacht uitgedrukt, wat lichtzinnig," schreef J. Maasdam,

voorzitter van de commissie complementaire arbeidsvoorziening beeldende kunstenaars

destijds.
11

 Deze commissie ging over de toelating van kunstenaars tot de regeling voor de

minister van SZW.

In 1981 verscheen een rapport over het functioneren van de BKR van Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid, uitgevoerd door het IVA, Instituut voor Sociaal-

Wetenschappelijk Onderzoek van de katholieke Hogeschool Tilburg.
12

 Ik citeer enkele

opvallende alinea's die voor vandaag nog betekenis hebben:

Op blz. 3 lezen we:

"Op het eerste begrip dat we genoemd hebben in verband met overheidsmaatregelen 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.

                                                
10

 idem. blz. 23
11

 Kunst=Bestaan, gemeentelijke sociale dienst afdeling Beeldende Kunstenaars Regeling, Amsterdam 1983; blz.

5
12

 zie: http://www.catalogus.boekman.nl/pub/83-126C.pdf
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Deze beoordelingen hebben als resultaat aankopen, opdrachten, afwijzingen 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. (...) De beoordeling van de artistieke prestaties van individuele

kunstenaars is ook voor deskundigen 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 kunstenaar 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 genomen

komt dit inkomsteneffect immers slechts uit op ƒ 10,- per uur bruto."

Op blz. 4: "Wij rekenen tot de populatie van beeldende kunstenaars op het moment van de

steekproeftrekking (najaar 1981) ongeveer 10.000 bij de Nederlandse kunststichting (NKS)

ingeschreven personen. Of dit er, naar artistieke criteria gemeten, "teveel" zijn, weten wij niet

en kunnen wij niet weten."

Op blz. 12: "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.

Dat alle kunstenaars in Nederland gezamenlijk in 1980 netto gemiddeld ƒ 24.100,- 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 24.800,- bruto buiten de artistieke

sfeer.

BKR-inkomsten verwerft 29% van de onderzoeksgroep; 62% van de gehuwde of

samenlevende kunstenaars heeft een partner met (genoemde) inkomsten; 42% van de

kunstenaars is aangewezen op inkomsten uit andere dan artistieke bronnen.

(...)

Slechts zeer weinig kunstenaars zijn materiëel gezien in staat als vrij kunstenaar te werken.

Stelt men de norm hiertoe op ƒ 44.500,- (1980 - in dat jaar de gemiddelde bruto-inkomsten

van alle kunstenaars en, bij geval, hun partners gezamenlijk, ontleend aan vrije verkopen,

vrije opdrachten, BKR, (artistieke) nevenwerkzaamheden en uitkeringen) dan verwerft slechts

4% van de kunstenaars dit bedrag uit vrije artistieke arbeid.
13

 Voor vrijwel geen beoefenaren

van een klassieke discipline is zo'n omzet weggelegd.

Per discipline zijn de desbetreffende percentages:

                                                
13

 De Collectieve Selfie 3 van BKNL laat zien dat het percentage niet noemenswaardig is veranderd:

http://www.tonkruse.nl/uploads/3/4/3/9/3439835/maar_5__van_de_beeldende_kunstenaars_in_nederland_zit_bo

ve%E2%80%A6.pdf
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1. beoefenaren van klassieke disciplines 1%

2. beoefenaren van kunstnijvere disciplines 4%

3. beoefenaren van moderne disciplines 8%

4. beoefenaren van toegepaste disciplines 19%"

Op blz. 13: " Op niet-artistieke inkomsten bleek 42% van de ondervraagde kunstenaars (zowel

wel als niet BKR gebruikers - TK) aangewezen."

Op blz. 14: "De eenvoudigste onder de kunstenaars heeft, gelijk de beroemdste, een roeping

en niet een beroep (...) De creatieve activiteit wordt beleefd als een vrije activiteit,...'.

'De artistieke vrijheid wordt afgestraft met een uiterst gebrekkige en aan schommelingen

onderhevige subsidie-structuur, die de sociale ongelijkheid tussen werknemers en

zelfstandigen in de kunstsector steeds verder in de hand werkt'.

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 problemen van in vrijheid werkende kunstenaars."

Op blz. 15: "Tegenover de pool van de autonomie en de vrijheid staat de feitelijke

constatering dat slechts zeer weinig kunstenars, zeker buiten de toegepaste 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,

autonoom 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 bepaalde vorm van materiële

afhankelijkheid."

Op blz. 39: "Het is, structureel, niet mogelijk dat de 10.000 beeldende kunstenaars in

Nederland aan zelfstandige inkomstenverwerving op de vrije markt toekomen. Het

gemiddelde inkomsteneffect van bestedingen op de vrije markt beloopt bruto ƒ 11.600,-- per

jaar of (maximaal) ƒ 10,-- per uur (1980). Verhoging van het inkomsteneffect, zodanig dat

meer dan 5% van de kunstenaars 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. 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 (dit

bedrag is niet helder - TK) hiervoor begroot.

• De neveninkomstenregeling van de BKR, 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."

Op blz. 50: "De tweede vraag luidt, kort gezegd, of de complementaire arbeidsvoorzieningen
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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 voorzieningen 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."

Onder de kunstenaars die gebruik maakten van de regeling vinden we namen die ons ook

vandaag nog bekend zijn gebleven. Enkele van deze zijn: Eugène Brands, Constant, Jan

Nieuwenhuis, Karel Appel, Corneille, Anton Rooskens, Theo Wolvekamp, André Volten,

Armando, Alphons Freymuth, Sipke Huismans, Zoltin Peeter, Lucassen, Jan Roeland, Stanley

Brouwn, Kees Smits, Sjoerd Buisman, Sigurdur Gudmundsson, Ulay/Abramivić, Ria Rettich,

Peter Klashorst.
14

In 1992 werd de regeling opgeheven. Daarna konden beeldend kunstenaars een beroep doen

op de Algemene Bijstandwet met een afwijkend regime voor kunstenaars die een

beroepskostenvergoeding ontvangen van het Fonds BKVB.

• Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) en Wet werk en inkomen kunstenaars

(WWIK): Nederlandse bijstandsregelingen voor Beeldend Kunstenaars van  1999 tot

2012
15

In 1999 werd door het Ministerie van Sociale Zaken de Wet Inkomensvoorziening

Kunstenaars (WIK) ingevoerd. Het doel van de wet was kunstenaars te ondersteunen bij de

opbouw van een renderende beroepspraktijk en op te vangen bij een tijdelijke terugval in

inkomsten. De regeling betrof 70% van het bijstandsniveau. Kunstenaars konden er maximaal

vier jaar gebruik van maken.

De regeling werd in 2005 vervangen door de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK).

De WWIK bood net als de WIK 70% van het bijstandsniveau. 125% van het bijstandsniveau

mocht worden bijverdiend, daarboven werd het inkomen met de uitkering verrekend.

De WWIK had een minimuminkomenseis. Daarbij werd niet alleen gekeken naar het inkomen

uit kunst, maar naar het totale inkomen. De minimuminkomenseis lag hoger naarmate een

kunstenaar langer van de uitkering gebruik maakte. Elk jaar moest de kunstenaar meer gaan

verdienen om het recht op de uitkering te behouden. Dit noemde men de zogenaamde

progressie-eis.

Voor het jaar 2006 zag de progressie-eis er zo uit:

    € 1200,- bij aanvang WWIK (entree-eis)

    € 2800,- na 12 maanden WWIK (de 1e trede)

    € 4400,- na 24 maanden WWIK (de 2e trede)

    € 6000,- na 36 maanden WWIK (de 3e trede)

                                                
14

 idem. blz. 11-22
15

 bronnen: zie 
6 
en: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_werk_en_inkomen_kunstenaars
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Er werd elk jaar gekeken of de kunstenaar voldoende initiatieven ondernam om zijn of haar

werk te promoten. Stichting Cultuur+Ondernemen (voorheen Kunstenaar&Co) verrichtte de

beroepsmatigheidstoets.

In 2010 verscheen "Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik)", een

onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

door IVA.

Op blz. 4 lezen we: "Beeldend kunstenaars maken met 40 procent het grootste deel uit van de

Wwik-populatie in 2007/2008, gevolgd door vormgevers (26 procent), musici (20 procent) en

beoefenaren van theater en dans (10 procent). De rest (5 procent) bestaat vooral uit fotografen

en filmmakers.
16

(...)

Gemeten naar de nieuwe instroom is de Wik en Wwik sinds 2004 vooral een regeling voor

jonge kunstenaars (twintigers) en dus vooral voor academieverlaters geworden."

Op blz. 4: "Het aantal kunstenaars dat in de loop van het jaar een uitkering ontving, nam

na 2005 af tot bijna 3.700 in 2008.
17

Bijna 90 procent van de (ondervraagde - TK) kunstenaars die gebruik maken of maakten van

de Wwik vindt het een goede regeling en slechts weinig kunstenaars (hiervan - TK) hebben

serieus overwogen om in plaats van Wwik een bijstandsuitkering aan te vragen of hadden

achteraf toch liever bijstand aangevraagd"
18

Blz. 5: "Bij de invoering van de Wik is bepaald dat deze budgettair neutraal zou zijn ten

opzichte van de Algemene bijstandswet (Abw), nu de Wet werk en bijstand (Wwb). De

uitkering bedraagt ongeveer 70 procent van de bijstandsuitkering. De overige 30 procent is na

aftrek van de uitvoeringskosten van de wet beschikbaar voor het flankerend beleid (via het

ministerie van OCW).

Verschillen in systematiek van uitvoering en de toerekening en verantwoording van kosten

van Wwik en Wwb staan een nauwkeurige cijfermatige vergelijking in de weg. De

uitvoeringskosten van de Wwik zijn in verhouding per definitie hoger dan de

uitvoeringskosten van de Wwb."

Blz. 6: "Twee derde van de kunstenaars die uit de Wwik zijn, heeft zelf om beëindiging van

de uitkering verzocht, bij een derde gebeurde dat op initiatief van de gemeente. Als de

                                                
16

 De wik en wwik hadden een bredere doelgroep dan de bkr regelingen, welke alleen op beeldend kunstenaars,

toegepast kunstenaars en ambachtslieden (kunstnijverheid) waren gericht.
17

 Veertig procent hiervan betreft volgens het voorgaande beeldend kunstenaars, dat is ongeveer een tiende deel

van het totale aantal beeldende kunstenaars in Nederland. (Uitgaande van het aantal beeldend kunstenaars in

Collectieve Selfie 3, BKNL, nl. 15.500) Dus maar een tiende van alle beeldend kunstenaars nam deel aan de

Wwik.
18

 In het aangehaalde onderzoek is alleen kunstenaars gevraagd die voor de Wwik hebben gekozen wat ze ervan

vonden, daardoor blijft de visie van de groep die niet voor de Wwik kozen buiten beeld. Zie blz. 49:

"Doelpopulatie van de enquête waren kunstenaars die in (een deel van) 2007 en/of 2008 een Wwik-uitkering

ontvingen." "Na een veldwerkperiode van ruim drie weken (17 augustus t/m 9 september) heeft ITS een bestand

geleverd met de resultaten van de telefonische enquête van 592 kunstenaars. De gemiddelde duur van de

gesprekken bedroeg 32 minuten." "Er is een lichte oververtegenwoordiging van de jongere kunstenaars."
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gemeente het initiatief neemt, gebeurt dat in de meeste gevallen omdat de maximale

uitkeringsduur is verstreken. Als de kunstenaar verzoekt om beëindiging van de uitkering is

de reden meestal dat diens inkomen boven de bijstandsnorm komt. Twintigers en dertigers

vragen meestal zelf om beëindiging van hun uitkering, omdat ze die niet meer nodig hebben,

terwijl de uitkering van veertigers en vijftigplussers meestal door de gemeente wordt

beëindigd, vanwege het verstrijken van de maximale uitkeringsduur.
19

(...)

Bijna driekwart (74 procent) van de kunstenaars die in 2007 en/of 2008 in de Wwik zaten

heeft na beëindiging van de uitkering een renderende gemengde beroepspraktijk volgens de

omschrijving in de wet: zij zijn actief als kunstenaar, niet afhankelijk van de bijstand en

kunnen naar eigen zeggen rondkomen van inkomsten uit werk op, gerelateerd aan en/of buiten

het vakgebied.
20

 (...)  Als (het) criterium (kunnen rondkomen van werk op het vakgebied of

van werk op het vakgebied plus daaraan gerelateerd werk) wordt aangelegd, is de Wwik in 62

procent van de gevallen succesvol. Het meest strikte criterium (kunnen rondkomen van werk

op het (eigen- TK) vakgebied) wordt door 60 procent van de kunstenaars onderschreven. Als

het succes van de Wwik aan dit strikte criterium wordt afgemeten, heeft de wet in ongeveer de

helft van de gevallen het beoogde effect."

Op blz. 19: Al naar gelang het criterium varieert het aandeel van kunstenaars

met een renderende beroepspraktijk na de Wwik van de helft tot driekwart:

• 50 procent kan rondkomen van werk op het vakgebied;

• 62 procent kan rondkomen van inkomsten uit werk op het vakgebied of van werk op het

vakgebied plus daaraan gerelateerd werk;

• 74 procent van de kunstenaars die uit de Wwik zijn kan naar eigen zeggen rondkomen

als naast inkomsten uit werk op of gerelateerd aan het vakgebied ook inkomsten uit

werk buiten het vakgebied worden meegeteld."

Op blz. 35: "Het oordeel van kunstenaars die uit de Wwik zijn (is) op (...) alle punten (...)

minder positief (...) dan dat van de kunstenaars die nog in de Wwik zitten. Kunstenaars die uit

de Wwik zijn hebben vooral minder waardering voor het rechtmatigheidsonderzoek, voor de

activerende maatregelen van de gemeente en zijn ook kritischer over de ruimhartigheid

waarmee de regels worden toegepast."

Per 1 januari 2012 is de WWIK vervallen.

• Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) en

Mondriaan Stichting
21

In 1988 werd het Fonds voor Beeldende  Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds

BKVB) opgericht met als doel: ‘bevordering van de kwaliteit van de beeldende kunst,

vormgeving en bouwkunst in Nederland.’ Het Fonds BKVB werd volledig gefinancierd door

het ministerie van OCW. Kunstenaars, vormgevers en architecten konden in aanmerking

                                                
19

 Dus alleen beginnend kunstenaars konden de regeling helemaal afmaken inclusief de progressie eis.

Gevorderde kunstenaars lukte dit niet.
20

 Dit kan betekenen dat een kunstenaar drie banen heeft, vaak onder zijn niveau, en daarbij ook nog het

kunstenaarschap uitoefend. Bij de BBK zijn dergelijke gevallen ruimschoots bekend, we pleiten bij het maken

van de Collectieve Selfie nr. 4 ervoor in BKNL, dat dit cijfermatig in kaart gebracht gaat worden. Zie ook 
5

21
 bronnen: zie 

7
 en https://nl.wikipedia.org/wiki/Mondriaan_Fonds



Ton Kruse

12

komen voor tegemoetkoming in beroepskostensubsidies en voor verschillende beurzen, zoals

basisstipendia, productiesubsidies, startstipendia, projectsubsidies, publicatiesubsidies en later

ook praktijk- en investeringssubsidies. Deze subsidies werden rechtstreeks aan de aanvrager

verleend.

De Mondriaan Stichting was een stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en

cultureel erfgoed. De stichting was in 1994 opgericht door het Ministerie van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur en werd gefinancierd door de ministeries van OCW en

Buitenlandse Zaken. De stichting ondersteunde projecten, meerjarige programma's, aankopen,

publicaties en tijdschriften.

Per 1 januari 2012  fuseerden de Mondriaan Stichting met het Fonds BKVB tot stichting het

Mondriaan Fonds, het nieuwe landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel

erfgoed. De regelingen voor vormgeving en bouwkunst werden per 1 januari 2012

overgedragen aan het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Het Mondriaan Fonds werkt met

een kleiner budget dan de organisaties waaruit het werd gevormd, waardoor er minder geld

beschikbaar is zowel voor kunstenaars als voor kunstinstellingen.

• Het Matteüseffect

Op gebieden van menselijke activiteit waar prestaties moeilijk te kwantificeren zijn op een

objectieve manier, spelen reputatie en sociale netwerken een sleutelrol bij de toegang tot

middelen en beloningen. Dit is het geval in de kunstwereld, en heeft betrekking op zowel

kansen om met galeristen, instellingen en musea met een zekere sociale en/of economische

status te kunnen werken, maar ook op de kansen om een bijdrage te ontvangen van het

Mondriaan Fonds of andere fondsen. Om de rol van deze sociale factoren te begrijpen, hebben

onderzoekers van Amerikaanse en Europese universiteiten het onderzoek "Quantifying

reputation and success in art" gedaan en gepubliceerd in Science.
22

 In het onderzoek wordt de

tentoonstellingsgeschiedenis van een half miljoen kunstenaars in beeld gebracht, waardoor de

beweging van kunstenaars tussen prestigieuze instellingen zichtbaar wordt gemaakt.

Geconcludeerd wordt dat kunstenaars die vroeg in hun loopbaan getoond worden door

prestigieuze instellingen, doorheen hun loopbaan steeds opnieuw door prestigieuze

instellingen worden getoond. Kunstenaars die deze kans in het begin van hun carrière missen,

krijgen later in hun loopbaan deze kans ook niet. De waardering van de kunstenaar hangt dus

in sterke mate samen met de kansen die hij in het begin van zijn carrière heeft gehad.

Geadviseerd wordt dat een lotingssysteem in te voeren die ondervertegenwoordigde

kunstenaars toegang geven tot hoog prestigieuze locaties, of blinde selectieprocedures.

Onderzoek van Robert K. Merton uit 1968 "The Matthew Effect in Science"
23

 liet hetzelfde

effect al zien, maar was gericht op het verkrijgen van beurzen en kansen voor

wetenschappers:

"In the stratification system of honor in science, there may also be a “ratchet effect” operating

in the careers of scientists such that, once having achieved a particular degree of eminence,

they do not later fall much below that level (although they may be outdistanced by

newcomers and so suffer a relative decline in prestige). Once a Nobel laureate, always a

Nobel laureate.

                                                
22

 Science Vol. 362, Issue 6416, pp. 825-829, 16, Nov 2018, AAAS Washington DC USA
23

 Science, Vol. 159, Issue 3810, pp. 56-63, January 5, 1968, AAAS Washington DC USA
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Yet the reward system based on recognition for work accomplished tends to induce continued

effort, which serves both to validate the judgment that the scientist has unusual capacities and

to testify that these capacities have continuing potential. What appears from below to be the

summit becomes, in the experience of those who have reached it, only another way station.

The scientist’s ,peers and other associates regard each of his scientific achievements as only

the prelude to new and greater achievements. Such social pressures do not often permit those

who have climbed the rugged mountains of scientific achievement to remain content. It is not

necessarily the fact that their own Faustian aspirations are ever escalating that keeps eminent

scientists at work More and more is expected of them, and this creates its own measure of

motivation and stress.

Less often than might be imagined is there repose at the top in science. The recognition

accorded scientific achievement by the scientist’s peers is a reward in the strict sense

identified by Parsons. As we shall see, such recognition can be converted into an

instrumental asset as enlarged facilities are made available to the honored scientist

for further work. Without deliberate intent on the part of any group the reward system thus

influences the “class structure” of science by providing a stratified distribution of chances,

among scientists, for enlarging their role as investigators. The process provides differential

access to the means of scientific production. This becomes all the more important in the

current historical shift from little science to big science, with its expensive and often

centralized equipment needed for research.

There is thus a continuing interplay between the status system, based on honor and esteem,

and the class system, based on differential life-chances, which locates scientists in differing

positions within the opportunity structure of science."

Robbert Dijkgraaf haalde in zijn nrc column van 8 juni 2018 dit effect ook nog eens aan: "De

afgelopen tijd is er 'n duidelijke trend naar groeiende academische ongelijkheid te zien. Het

Mattheus-effect, maakt de rijke onderzoekers en instellingen rijker & de arme armer. Omdat

de subsidiemechanismen gericht zijn op kwantitatieve maten van kwaliteit, waaronder

binnengehaalde subsidies, ontstaat er 'n zelfversterkend effect. Onlangs vonden Nederlandse

sociologen dat de 1ste NWO-beurs de kans op 'n tweede 2,5 keer groter maakt. Sociaal-

darwinisme lijkt zich thuis te voelen in de academische wereld."
24

De BBK is inmiddels het gesprek met het Mondriaan Fonds aangegaan over hun systeem van

toekenning en afwijzing bij kunstenaarssubsidies, alsmede hun inzet van marketingtools om

de door hen gesubsidieerden 'in de markt' te zetten.

• Percentageregeling rijksgebouwen
25

De landelijke percentageregeling beeldende kunst kwam in 1951 tot stand. Een percentage

tussen 0,5 en 2% van de nieuwbouw-, verbouw- of koopsom (boven 1 miljoen euro) van

rijksgebouwen wordt aan kunstopdrachten of aankoop van kunstwerken besteed. Gemeenten

en provincies kennen vaak vergelijkbare regelingen ter bevordering van de kunst in of bij hun

gebouwen.

Bij opdrachten  krijgt de  kunstenaar afhankelijk van het kunstbudget een honorarium van

17,10% tot 31,45% van de totale betaalde som voor het werk. De rest van de fee is bedoeld

                                                
24

 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/08/de-wetenschappelijke-een-procent-a1605914
25

 bronnen: https://bknl.nl/wp/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-KUNSTENAARSHONORARIA_1.pdf en

https://nl.wikipedia.org/wiki/Percentageregeling_beeldende_kunst



Ton Kruse

14

voor andere kosten, zoals productiekosten. De uitwerking van de Percentageregeling is het

meest recent in 2009 beschreven in het handboek Percentageregeling beeldende kunst. Het

percentage staat niet meer vast op 1 of 1,5%, maar is gekoppeld aan de omvang van de

bouwsom.

André Volten, ‘Sculptuur’, Stationsplein, Lelystad, 1984-1990, gelakt staal, 2200/500 cm
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Voorzet beleidsvisie richting uitwerking punt 3.10 Arbeidsmarktagenda

Ondersteuning van autonoom kunstenaars in Nederland is in het verleden op te delen in:

1. Financiële ondersteuning

2. Ondersteuning in structuren

Bij de ondersteuning in structuren denken we aan organisaties op gemeentelijk, provinciaal en

landelijk niveau, waar kunstenaars zich kunnen aanmelden en na ballotage toegelaten worden.

Deze organisaties fungeren als een keurmerk en als verbindende factor tussen de aangesloten

professionals onderling, maar ook naar overheden, instellingen, podia, uitgevers en

academies, en marktpartijen. Ook zorgden ze voor presentatiemogelijkheden van verricht

onderzoek (kunstzinnig ofwel theoretisch).

Een voorbeeld van een dergelijke structuur was het KCO in Overijssel. Vanaf 1971 was dit de

Culturele Raad Overijssel, vanaf 1994 werd dit Kunst en Cultuur Overijssel. In 2012 ging de

stichting failliet nadat de subsidies werden stopgezet.

Ook een vakbond als de BBK kan als een dergelijke structuur fungeren. In 2020 bestaat de

BBK 75 jaar, ontstaan vanuit het kunstenaarsverzet in de Tweede Wereldoorlog.

Dergelijke organisaties, maar ook werkplaatsen, zouden naast orkesten en presentatie-

instellingen moeten worden opgericht en opgenomen in de landelijke Culturele

Basisinfrastructuur (BIS). De Raad voor Cultuur is hiermee bezig geweest, de functies en

inhoud van de BIS moet opnieuw worden beschreven.
26

Een belangrijke maatschappelijke structuur is de onderwijsstructuur voor de autonome

kunsten. Voor beeldend kunstenaars, componisten en choreografen bestaat die uit de diverse

academies en conservatoria. In mindere mate fungeren de academies ook als studieinstelling

voor schrijvers, deze studeerden ook vaak aan de literatuur- en taalstudies van universiteiten.

Anders dan in het buitenland zijn in Nederland de kunstacademies en conservatoria ingedeeld

bij het HBO en niet bij het academisch onderwijs.

Aansluiting van (enkele) afdelingen autonome kunst bij faculteiten der geesteswetenschappen

van (enkele) universiteiten zou kunstenaars de mogelijkheid geven om op erkend academisch

niveau af te studeren, gelijk als buitenlandse collega's. Op dit moment zijn er enkele PhD

trajecten van bescheiden omvang voor kunstenaars,
27

 welke van deelnemende kunstenaars

nog eisen dat het onderzoek gedeeltelijk 'artistiek' en 'praktisch' is en daarmee een aparte

status hebben binnen het geheel van promotie onderzoek aan universiteiten. Het zou goed zijn

wanneer kunstenaars de mogelijkheden werden gegeven om ook op (alleen) theoretisch

niveau een promotie te kunnen doen, en de theoretische toetsing van het doctoraal (of

bachelorfase) een groter en nadrukkelijker onderdeel van de studie autonome kunst

(tegenwoordig ook wel Fine Art genoemd) zouden gaan vormen. Daarmee zou niet alleen de

status van het kunstenaarschap verbeteren, maar ook de mogelijkheden om op eigen niveau te

werken met een navenante salariëring.
28

 Zeker wanneer we in aanmerking nemen dat

kunstenaars op dit moment veelal hun eigen kunstenaarschap financieren, meestal met werk

                                                
26

 Zie: http://bis2017-2020.cultuur.nl/inleiding/toekomst-culturele-basisinfrastructuur
27

 Dit is nu mogelijk bij de UvL en de UvA
28

 Hierbij herinner ik eraan dat onder degenen die autonome kunst studeren een significant groot aandeel

studenten met een vwo vooropleiding bevinden, zie 
4
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buiten het eigen vakgebied en soms met werk dat aanligt tegen het eigen vakgebied, zoals de

evaluaties van de BKR en Wwik regelingen lieten zien.

Verder zouden de academies en conservatoria een grotere rol kunnen gaan spelen in het

mogelijk maken van onderzoek, artistiek én theoretisch, door onderzoeksplaatsen aan te

bieden en kennisgebieden met elkaar te verbinden. Zeker wanneer de aansluiting bij

faculteiten van universiteiten een feit zou zijn geworden. Hierbij valt ook te denken aan de

uitbouw van de rol van Masteropleidingen die al bestaan, zoals het Dutch Art Institute en het

Sandberg Instituut.

Bij financiële ondersteuning denken we aan regelingen die voorzien in inkomen van

kunstenaars. In het verleden waren er na de oorlog de diverse BKR regelingen en vanaf eind

jaren negentig was er de Wik (wet inkomensvoorziening kunstenaars) en de Wwik (wet werk

en inkomen kunstenaars).

Als we deze beide typen regelingen vergelijken dan zien we dat de BKR regelingen door

kunstenaars in alle leeftijdscategorieën werden gebruikt. De Wwik regeling werd vooral door

beginnend kunstenaars gebruikt en gewaardeerd. Het kleine aandeel van gevorderde

kunstenaars maakte de Wwik regeling zelfs niet af, doordat deze de inkomensprogressie-eis

van de regeling niet haalden. Over de Wik zijn geen gegevens bekend, en wellicht mogen we

die regeling als een overgangsregeling beschouwen naar de Wwik.

Een tweede punt van verschil tussen de beide typen regelingen is dat de BKR regelingen

uitgingen van het inzicht dat de markt voor autonome kunst te klein is om voor alle

kunstenaars in inkomen te voorzien. De BKR evaluatie spreekt van 10.000 beeldend

kunstenaars in 1981. De Collectieve Selfie nr. 3 van BKNL heeft het over 15.500 beeldend

kunstenaars in 2018.
29

 In 1981 konden 4 % van de kunstenaars rondkomen van hun werk, in

2018 is dat 5 %. We spreken dan over een inkomen dat boven de armoedegrens uitkomt. De

BKR regelingen richten zich vooral op autonoom beeldend kunstenaars, maar in mindere

mate ook op toegepast kunstenaars en in nog mindere mate op ambachtslieden in traditionele

ambachten.

De Wwik regeling ging niet uit van de markt voor autonome kunst, maar van een 'gemengde'

beroepspraktijk, waarbij kunstenaars ook verdienen met werk buiten het eigen vakgebied. Er

werd in die regeling minder onderscheid gemaakt tussen inkomstenbron en daardoor speelde

er geen heldere visie over de omvang en de aard van de markt voor autonome kunst mee.

Althans dit wordt niet genoemd in de evaluatie.

Omdat vooral beginnend kunstenaars van de Wwik regeling gebruik maakten, en ook

succesvol doorliepen in tegenstelling tot gevorderde kunstenaars, speelt de vraag hoe het kan

dat jonge mensen (twintigers) wel voldoende verdienden met het kunstenaarschap en bijbanen

samen om de regeling succesvol te doorlopen - en oudere (zeker vanaf de veertig) niet. Zou

het zo kunnen zijn dat jonge mensen makkelijker werk vinden? Zou het kunnen zijn dat

twintigers minder lasten en plichten hebben dan oudere kunstenaars? Zou het zo kunnen zijn

dat twintigers bereid zijn meer uren te maken en meer in te leveren dan oudere kunstenaars

omdat ze minder ervaren zijn en meer energie hebben? Zou het kunnen dat er voor net

afgestudeerde en jonge kunstenaars meer mogelijkheden zijn om voor subsidies, prijzen en

                                                
29

 Overigens gaat het bij beide aantallen om een pluriforme groep en niet alleen om autonoom beeldend

kunstenaars. Als we kijken naar autonoom kunstenaars (vroeger ook wel vrije kunstenaars genaamd) dan zal de

omvang van de groep significant kleiner zijn.
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beurzen in aanmerking te komen? Zou het kunnen dat net afgestudeerde kunstenaars betere

marktkansen hebben dan gevorderde kunstenaars, bijvoorbeeld omdat er minder aan status

verwacht wordt van beginnende kunstenaars. Zou het kunnen dat jonge kunstenaars lagere

prijzen hanteren en dat de (kleine) kunstmarkt nog niet met hun werk verzadigd is? De

evaluatie geeft geen inzicht in deze vragen.

Behalve op autonoom beeldend kunstenaars (40%) en toegepast kunstenaars (26 %) richtte de

Wwik regeling zich ook op musici, beoefenaren van theater en dans en fotografen en

filmmakers. Dat maakt de vergelijking lastig, het gaat om heel verschillende doelgroepen in

de BKR regelingen en de Wwik regeling. Maar zo'n tiende deel van alle beeldend kunstenaars

in Nederland maakte gebruik van Wwik. We weten niet waarom de overige 90% niet koos

voor de Wwik regeling, die werden niet meegenomen in het onderzoek van de evaluatie. Voor

de BKR regeling wordt gesproken in de evaluatie van 1981 over 18 % intensieve gebruikers

en 18 % incidentele gebruikers en voormalig gebruikers.
30

 Van alle kunstenaars maakte 64 %

geen gebruik van de BKR regeling.
31

 Relatief meer kunstenaars maakten dus gebruik van de

BKR regeling in 1981 dan van de Wwik regeling in 2008.
32

Bij de BKR regeling was het aanbieden van opdrachten inbegrepen. Niet alleen reeds

'vervaardigde' kunstwerken werden aangekocht, er werden ook opdrachten verleend. Daartoe

bestond een fijnmazige structuur van commissies over gemeenten. In de Wwik regeling ging

het vooral om cursusaanbod en werkervaringsplaatsen. De evaluatie van de Wwik geeft

overigens aan dat kunstenaars nadat ze de regeling hadden verlaten minder positief waren

over dat aanbod via Cultuur+Ondernemen en via de gemeenten. Als kunstenaars nog gebruik

maakten van de regeling was hun oordeel over de regeling (nog) positiever, wat de vraag doet

rijzen waarom er een verschil zat in het oordeel over de Wwik tussen kunstenaars die erop

terugkijken (negatief) en kunstenaars die erin zaten (positiever). Deze vraag wordt niet

verhelderd in het onderzoek.

De beide evaluaties samenvattend lijken de BKR regelingen beter geschikt te zijn geweest, en

vooral positiever te hebben uitgepakt, dan de Wwik regeling voor autonoom beeldend

kunstenaars. Ik denk dat het vooral belangrijk is om hieruit mee te nemen dat een toekomstige

inkomensvoorziening voor autonoom kunstenaars rekening moet houden met de specifieke

problemen van autonoom kunstenaars in relatie tot hun autonoom kunstenaarschap en de

mogelijkheden die zij hebben om met hun 'eigen werk'
33

 voldoende inkomen te verwerven op

'de markt' (in welke brede zin dan ook) - om zowel van te leven als van te werken.
34

Dat lukt het beste wanneer de regeling zich richt op één 'soort' kunstenaars. Dus bijvoorbeeld:

'autonoom beeldend kunstenaars'. Toch kan ik me ook voorstellen dat een toekomstige

regeling zich richt op autonoom beeldend kunstenaars in het algemeen, dus zowel de beeldend

kunstenaars, de componisten, de schrijvers, als de choreografen. Eventueel uitgebreid met een

subregeling voor uitvoerend kunstenaars op het terrein van de autonome kunsten, omdat de

                                                
30

 'Samenvattend eindverslag van het onderzoek naar het functioneren van de BKR', Ministerie van SZW, Den

Haag 1983 blz. 6 - op bladzijde 5 onderaan wordt gesproken van 1 op de drie kunstenaars die gebruik maakten

van de BKR regeling
31

 idem. blz. 9
32

 Jaartallen van de evaluatie onderzoeken.
33

 Bedoeld wordt het werk dat voortkwam en gedaan werd in het 'eigen vakgebied', dus: de autonome

(beeldende) kunst
34

 Ter herinnering: het lukt dus maar zo'n 5 % van de autonoom beeldend kunstenaars om een inkomen te

verwerven dat uitkomt boven de armoedegrens in 2018. In 1981 was dit maar 4 % van alle autonoom beeldend

kunstenaars.
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markt voor uitvoerend kunstenaars op autonoom terrein ook klein is en per definitie niet

toegankelijk voor een breed publiek. Alle nieuwe kunst wordt immers nog niet breed

begrepen. Hierbij voor ogen houdend dat uitvoerend kunstenaars tenminste iets verdienen met

hun werk, en dat ook vaker kunnen doen in loondienst of als free-lancer, tegenover de

autonoom kunstenaar die werkt in eigen opdracht, zonder marktvraag.

Het lijkt mij niet verstandig om opnieuw ook andere creatieve beroepen in dezelfde regeling

onder te brengen als de autonoom kunstenaars, zoals toegepast kunstenaars (dit zijn vooral

vormgevers) of filmmakers. Mogelijkheden en noodzaak liggen daarvoor tussen verschillende

aanwijsbare groepen te ver uiteen. Het wordt helder uit de evaluaties dat met name toegepast

kunstenaars er veel beter in slagen op de markt voldoende inkomen te verwerven met hun

eigen vakgebied, alsmede om in loondienst of als free-lancer het beroep te gaan uitoefenen.

Hoe dit ligt voor andere beroepsgroepen zou per doelgroep en vakgebied bekeken moeten

worden.

Wat tevens aanspreekt in de BKR regelingen is dat deze ook voorzagen in het creëren van

vraag voor werk in de openbare ruimten of in rijksgebouwen. Dit zorgde ervoor dat autonoom

werk een zichtbare plek kreeg in de samenleving. Ik weet niet of dit juist is, en ik heb hier

(nog) geen cijfermatige gegevens over gevonden, maar ik heb althans de indruk dat in de

periode dat er BKR regelingen functioneerden er meer kunstwerken werden gemaakt en

geplaatst in openbare ruimten dan vandaag. Met name sculpturaal en reliëfwerk uit de jaren

zestig en zeventig, begin jaren tachtig.
35

 Maar dit zou onderzocht moeten worden om daar

zekerheid over te vinden. Het sterke aan deze werkwijze is dat de samenleving in 'ruil' voor de

investering in de autonome kunsten, daar op een rechtstreekse manier kunst voor terugkreeg.

Ook mensen die (nog) niets snapten van de hedendaagse kunst kwamen er op straat en in de

eigen woonomgeving mee in aanraking. Voor de kunstenaars in kwestie moet het plaatsen van

hun werk in de openbare ruimte ook een vorm van erkenning zijn geweest, die vanuit een

niet-financiële perspectief energie gaf aan hun kunstenaarschap.
36

Naast de ondersteunende inkomensvoorzienings regelingen (BKR en Wwik) hoort subsidie

van projecten, onderzoek, publicatie en stipendia ook bij de financiele ondersteuning van

kunstenaars. Stichting Mondriaan Fonds is de uitvoeringsinstantie van de subsidies van de

rijksoverheid voor o.a. beeldend kunstenaars. Voor schrijvers is er het Letterenfonds, voor

componisten en choreografen is er het Fonds Podiumkunsten. Naast deze fondsen die als

uitvoeringsinstantie voor subsidies zijn aangewezen door de overheid zijn er nog ander

fondsen met diverse achtergronden. De afgelopen jaren is het voor autonoom kunstenaars

steeds moeilijker geworden om op persoonlijke titel subsidie aan te vragen, steeds meer

fondsen stellen als eis dat een uitgever, een instelling of opdrachtgever mede aanvraagt en

leggen steeds meer nadruk op een eigen bijdrage en marketing plannen.

Behalve dat mogelijkheden voor kunstenaars om zelf, op persoonlijke titel aanvragen te

kunnen doen verruimd zou moeten worden - zodat méér kunstenaars een bijdrage kunnen

gaan ontvangen, is het ook van belang dat het systeem van toekenning en afwijzing tegen het

licht wordt gehouden. Een belangrijk onderdeel dat onderzocht moet gaan worden is hoe het

Matteüseffect voorkomen kan gaan worden: het effect dat wie eenmaal een toekenning heeft

gekregen twee en een half keer meer kans heeft opnieuw een toekenning te krijgen dan

                                                
35

 Ik denk bijvoorbeeld aan werk van mensen als Jaap van der Meij en Andre Volten.
36

 Hierbij zij opgemerkt dat ik als schrijver van dit document zelf nooit gebruik heb (kunnen) maken van een

BKR regeling (die bestonden al niet meer toen ik begon) en ook nooit gebruik heb hoeven en willen maken van

de WIK of de WWIK.
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iemand die nog nooit een toekenning heeft gekregen.
37

 In het eerder aangehaalde onderzoek

dat in Science werd gepubliceerd wordt geadviseerd met blinde lotingsystemen te gaan

werken. Er zullen ook andere manieren te bedenken zijn die een rechtvaardiger verdeling en

een gelijke kans op een bijdrage voor kunstenaars mogelijk zullen gaan maken. Duidelijk is

dat in ieder geval van het huidige systeem van peer-review moet gaan veranderen, waarbij

adviseurs voor een periode van twee tot vier jaar in dienst zijn, en in die periode ook zelf

aanvragen kunnen doen (die natuurlijk - ook nu al - niet door henzelf wordt beoordeeld).

Ook moet er gekeken worden naar de manier waarop marketing van de Fondsen ten behoeve

van de kunstenaars die zij een toekenning hebben geschonken invloed heeft op het werkveld.

Een toekenning die breed bekend wordt gemaakt via media, televisie en social-media kan

andere spelers in het werkveld (en de markt) beïnvloeden, waardoor de status van de

betreffende kunstenaar wordt verhoogd - naast de extra mogelijkheden die deze al had

ontvangen door de financiële bijdrage van het Fonds - ten koste van kunstenaars die geen

toekenning hebben gekregen.

Tot slot is de percentageregeling rijksgebouwen een regeling die opnieuw in de schijnwerpers

gezet moet gaan worden, ook omdat deze verder uitgebouwd kan worden naar andere sectoren

van stadsplanning en projectontwikkeling. De regeling kan model staan voor een werkwijze

waarbij investeringen in ruimtelijke inrichting en bouwprojecten, maar ook investeringen in

andere gebieden, een percentage van de begrote som reserveren voor een kunstopdracht of

kunst aankoop.
38

 Op die manier komt hedendaagse autonome kunst terecht op een natuurlijke

plek in de samenleving, waar het kan gaan 'werken'. Zowel voor het brede publiek als voor

kunstenaars en kunstprofessionals levert dit meerwaarde op, meerwaarde die verder gaat dan

een enge economische maatstaf van waarde.
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 Cijfers geneomd in 'De wetenschappelijke één procent' door Robbert Dijkgraaf in het NRC van 8 juni 2018,

alsmede het eerder aangehaalde onderzoek in Science.
38

 Het is immers denkbaar dat ook investeringsprojecten in onderwijsvernieuwing of ict, ofwel in andere sectoren

van economie en samenleving, een percentage van investeringen reserveren voor een kunstopdracht of -aankoop.


