
—————————————
Teruggang in andere inkomsten
—————————————
De 1% regeling voor kunst in Rijksge-
bouwen is niet meer verplicht en wordt 
bij gemeenten versnipperd. 
Bij de privatisering van ziekenhuizen 
verviel de  Volksgezondheidsregeling 
voor kunst in ziekenhuizen. 
Rond 1994 zijn de zogenoemde ‘hang 
en stagelden’ afgeschaft, die kunste-
naars tot begin jaren 90 kregen voor 
het tentoonstellen van werk in instel-
lingen en musea. 18 
Het Thuiskopiefonds is afgeschaft.
Kunstenaars&C0: geeft geen directe 
presentatiesubsidies meer.
Mondriaanfonds is gestopt met individu-
ele subsidies voor buitenland presen-
taties. 
De presentatiesubsidies van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds zijn verdwe-
nen.19

De honoraria voor freelance docenten 
op Centra voor Kunsteducatie zijn on-
langs gedaald tot 35,– euro bruto per 
uur.
De verzelfstandiging van de kunstuitle-
nen ging ten koste van de kunstenaars. 
In plaats van een jaarlijkse huurvergoe-
ding krijgt men nu een vergoeding voor 
de dagen dat een werk is uitgeleend, en 
het percentage is verlaagd. 
In het kunstonderwijs is op het aantal 
docenten bezuinigd en zijn veel aan-
stellingen beperkt tot kortlopende con-
tracten. 

den die gelden als ‘decentralisatie-uit-
keringen’ over 36 gemeenten verdeeld. 

2001~2004 18 miljoen / jaar
2005~2008 16,7 miljoen / jaar
2009~2012 13,3 miljoen / jaar
   

Vanaf 2009 gaat 2,5 miljoen uit deze 
budgetten naar presentatieinstellingen 
als De Appel, W139 en Witte de With. 
Musea en presentatie-instellingen beta-
len echter (nog?) geen hang- en  staver-
goeding of honoraria. 18 (Ze investeren 
echter wel in de productie van nieuwe 
werken.)

Beslissingen over de besteding van 
die gelden vanaf 2010 (in 2009 bijft de 
verdeling gelijk aan die in 2005~2008) 
gaan dus over bijna een derde van het 
totale budget voor de inkomens van 
kunstenaars. In Rotterdam gaat dit over 
2.1 miljoen euro per jaar. 

Tot 2009 gold de strikte afspraak 
dat het Rijk het kunstenaarsbeleid voor 
zijn rekening nam en de gemeenten het 
kunstbeleid 12, maar met de nieuwe re-
geling decentralisatie-uitkering komen 
die oude regels te vervallen, waardoor 
gemeenten wél weer individuele pro-
ductiebudgetten voor kunstenaars mo-
gen en kunnen invoeren. 

Dit is een reden om het gemeente-
lijke beleid te herzien. ZonderKunste-
naarsGeenKunst pleit nu voor (her) 
invoering van individuele productie-
budgetten.
—————————————
Markt
—————————————
De markt in Nederland is klein. De  
museale aankopen van werk van 86  
internationale kunstenaars bedroeg  
1 miljoen. 13 en levert nauwelijks een 
bijdrage aan het inkomen voor kunste-
naars in Nederland. 

De omzet voor 1121 Nederlandse 
kunstenaars door verkoop binnen de 
Kunstkoopregeling was 10 miljoen 14  
en de totale verkopen van kunst door 
galeries en kunstuitlenen in Nederland 
in 2007 bedroegen 130 miljoen. 15

Nog steeds is het ongeschreven wet 
dat 50% van verkoop voor de galerie is.

900 euro bruto is in 2003 het ge-
middelde inkomen van een kunstenaar; 
8% verdient geen cent, en 40% heeft een 
inkomen dat na aftrek van beroepskos-
ten negatief is. 16 Volgens Hans Abbing, 
auteur van ‘Why are Artists Poor, The 
Exceptional Economy of the Arts’ 17

is het gemiddelde inkomen zelfs maar 
300 euro bruto. 

2002     — 131 startstipendia 8

2004     — 123 startstipendia
2009~2012 —   68 startstipendia 9 
     
Dat is minder dan 10% van de acade-
mieverlaters. ‘Ter vergelijk: van de aca-
demieverlaters ontvangt ongeveer 50% 
een WWIK-uitkering.’ 10

—————————————
2 WWIK en flankerend beleid
—————————————
WWIK in euro’s:
2003 — 40 miljoen 
2007 — 25 miljoen
2009 — ?
 
De WetWerkenInkomenKunstenaars 
(WWIK) voor beeldend kunstenaars 
bestaat sinds 1993 en wordt betaald uit 
Sociale Zaken. 10 De WWIK bestaat uit 
70% bijstand gedurende maximaal 4 
jaar binnen 10 jaar. Ontvanger mag tot 
125 % van bijstand bijverdienen. Er is 
een progressieve inkomenseis. Daarna 
moet de kunstenaar zichzelf kunnen 
bedruipen. Uitgangspunt van de WWIK 
is dat je het moet redden op de markt.
Van de WWIK maakten in 
2003 — 3000 kunstenaars 11 en in
2007 — 2200 kunstenaars van alle  
disciplines gebruik   

En de WWIK staat nu ter discussie.
—————————————
3 BKV-gelden Worden 
decenTralIsaTIe-uITKerIng
—————————————
Het Rijk heeft taken afgestoten, ge-
meenten worden daarmee medever-
antwoordelijk voor het inkomensbeleid 
voor kunstenaars.  

De Geldstroom Beeldende Kunst 
en Vormgeving (BKV) werd in 2005 
gedecentraliseerd en ging toen als zgn 
‘specifieke uitkering’ naar 14 gemeen-
ten en 12 provincies. Vanaf 2009 wor-

Nederland besteedt 0,52 % van de 
rijksbegroting aan kunst, cultuur en erf-
goed. Dat wordt waarschijnlijk 0,48%. 2 
In Frankrijk is dit percentage 1%. 
Dat is ook de adviesnorm van Unicef. 
Vlaanderen besteedt zelfs 3,2%.

In 2005 was het totale budget Kunst, 
Cultuur en Erfgoed in Nederland 369,7 
miljoen. 2 Daarvan is 131 miljoen  rijks-
geld voor musea 2, 70,6 miljoen Budget 
Beeldende Kunsten 3 , 22 miljoen gaat 
naar het Fonds BKVB, en slechts 12,7 
miljoen daarvan gaat via individuele 
beurzen en stipendia naar beeldend 
kunstenaars. 4 

Er zijn tussen 10.000 - 15.000 beel-
dend kunstenaars in Nederland werk-
zaam. 

Individuele subsidies:
1983 — 130 miljoen gulden 1

2008 —   37 miljoen euro
waarvan 12,7 via het fonds BKVB en  
25 miljoen via de WWIK. 
—————————————
1 Fonds BKVB
—————————————
Totaal aantal individuele subsidies 
per jaar in de jaren:
1988 —    1643 beurzen 5

2001~2005 —  600 beurzen  6

2009~2012 —  270 beurzen  7

 
Tot 2005 waren individuele subsidies 
beschikbaar uit verschillende kunst-
instellingen. Sinds januari 2005 is het 
fonds BKVB ‘het centrale loket’ voor 
alle individuele subsidies. 

Volgens het nieuwe beleidsplan van 
het Fonds BKVB zijn er vanaf 2009 nog 
200 basisbeurzen en 70 startstipen-
dia. (Bijdragen Werkbudget, Matching 
Grants en Publicatie Subsidies, zijn 
daarbij niet meegeteld)

gemoeid zijn, nog fl. 74,3 
miljoen over. Gezien deze 
korting van bijna 50% op 
het Beeldende Kunstbud-
get is verdere beperking 
(d.w.z. verschuiving 2 mln. 
naar Bouwkunst) ontoe-
laatbaar.’

2 Kunsten 92 / Jack Verduyn 
Lunell dec. 07 

3 idem
4 Landelijk subsidiestel-

sel voor beeldende kunst 
1984-2005: bereik, struc-
tuur en doorstroming / IVA 
okt. 2007, p.8

5  zie Landelijk subsidiestel-
sel voor beeldende kunst 
1984-2005 IVA okt. 2007, 
p. 62

6 Statistiek van landelijke 
subsidieregelingen voor 
beeldende kunst 2001-
2005

7 Dit is een richtlijn, beleids-
plan fonds BKVB,, p.121

8   NRC 11-7-03
9 Beleidsplan Fonds BKVB 

2009-2012
10 Op p. 61 van het Beleids-

plan Fonds BKVB 2009-
2012 wordt die halvering 
van het aantal startstipen-
dia gemotiveerd.

11  NRC 11-7-03 Kunst in 
Getal, ‘Het hipheidssyn-
droom’, Lien Heyting

12 ‘Individuele subsidies 
VNG, IPO en OCW zijn 
van mening dat het 
Fonds Beeldende Kunst, 
Vormgeving en Bouw-
kunst, de postacademische 
werkplaatsen, de WIK, het 
flankerend beleid in het 
kader van de WIK en het 
Materiaal Fonds voldoende 
ondersteuningsmogelijkhe-
den bieden aan kunste-
naars en vormgevers voor 
productie en presentatie. 
Daarom wordt vanaf 1 
januari 2005 de Geld-
stroom BKV niet meer 
besteed aan (subsi-
dies / regelingen / fondsen 
ten behoeve van) indi-
viduele kunstenaars en 
vormgevers. (curs. fga) 
Opdrachten of aankopen 
op het gebied van kunst 
in de openbare ruimte 
worden niet beschouwd als 
individuele subsidies.’ 
Uit: Rijksbijdragerege-
ling beeldende kunst en 
vormgeving (Geldstroom 

Steeds minder individuele subsidies, of hoe 130  
miljoen gulden 37 miljoen euro werd

Anne Berk, ZonderKunstenaarsGeenKunst

In 1983 was er 130 miljoen gulden voor individuele kunstenaars afkomstig uit 
de BKR-gelden. 1  De BKR-gelden, die in 1985 zijn afgeschaft, zijn in 3 stukken ge-
knipt. In 2008 is daarvan 37 miljoen euro over, waarvan 12,7 miljoen individuele 
subsidies via Fonds BKVB en 25 miljoen via sociale zaken uit de WWIK. De derde 
component is de Rijksbijdrageregeling Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV), de 
13,3 miljoen die vanaf 2009 onder de naam ‘decentralisatie-uitkering voor beel-
dende kunst en vormgeving’ naar 36 grote gemeenten gaat. 
In het nieuwe Kunstenplan voor 2009–2012 is nog minder geld van de overheid 
beschikbaar voor individuele subsidies. Maar zonder kunstenaars is er geen 
kunst.

BKV), www.minocw.nl/
documenten/brief2k-2004-
doc-16992b.pdf)

13 uit Statistiek van lande-
lijke subsidieregelingen 
voor beeldende kunst 
2001—2005

14 Mede door actie van het 
Platform is deze succes-
volle stimulans voor de 
kunstverkoop gered!

15 uit: rapport Artes 2007 
in opdracht Nederlandse 
galeriehouders

16 NRC 11-7-03 Kunst in 
Getal, ‘Het hipheidssyn-
droom’, Lien Heyting

17 een powerpointpresentatie 
onder deze titel is te zien 
op: www.hansabbing.nl

18 Mede door de lobby van 
het Platform in de Tweede 
Kamer komt er nu een sta- 
of hanggeldrichtlijn:

 ‘Minister Plasterk (PvdA, 
Cultuur) heeft in een brief 
aan het platform Zonder 
Kunstenaars geen Kunst 
gezegd dat hij wil dat er 
een richtlijn komt voor de 
betaling door kunstin-
stellingen aan beeldend 
kunstenaars. Voor het 
bepalen van de hoogte van 
deze zogenaamde ‘hang- en 
stagelden’ zal worden geke-
ken naar de richtlijnen 
die in omringende landen 
gangbaar zijn. ‘Kunste-
naars zijn het hart van de 
sector. Financiering van 
tentoonstellingen moet be-
ginnen bij de kunstenaar. 
Het tentoonstellingshono-
rarium mag geen sluitpost 
van de begroting zijn,’ laat 
Plasterk weten in de brief 
van 16 juni jongstleden.’ 
(26-6-2008. FNV-Kiem.nl)

19 Ook de private fondsen in 
Nederland richten zich op 
instituten en rechtsperso-
nen, niet op individuele 
kunstenaars.

Noten:  
De meeste rapporten waar-
uit geciteerd wordt, zijn te 
vinden in het archief van 
kunstsubsidiedebat.nl. 

1 Jack Verduyn Lunel, 
Namens het Platformover-
leg Beeldende Kunst, in 
een brief aan de minister 
van WVC, D’Ancona, 11-
6-1992, onder het kopje 
‘budget’: ‘In totaal werd 
in 1983 op het terrein 
van de beeldende kunst 
een bedrag van circa 160 
miljoen besteed (fl 130 
miljoen BKR-gelden, fl 20 
miljoen ministerie van 
WVC en fl 10 miljoen 
lagere overheden - bron 
IVA, 1983). Voor het 
beeldende kunstbeleid van 
het ministerie van WVC 
is, inclusief Geldstroom 
Lagere Overheden en over-
headkosten die daarmee 


