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Geachte kamerleden,

Hieronder vind u het advies van het PlatformZonderKunstenaarsGeenKunst over de WWIK dd. 8 juni 
09. Wij ontvingen op 23 september 09 een ontvangstbevestiging (kenmerk 2009Z16620/2009D44756)
van de griffie van SZW, waarin ons werd meegedeeld dat de brief betrokken zou worden bij de 
begrotingsbehandeling van SZW voor 2010.
Wij hopen dat de betrokken kamerleden op de hoogte zijn van deze brief, die u hieronder aantreft. 
Voor een levensvatbaar kunstklimaat is het voortbestaan van de WWIK onmisbaar.
Graag horen wij of er al besluiten over de WWIK zijn gevallen.

Met vriendelijk groet,
Anne Berk (recensent Kunstbeeld/Het Financieele Dagblad,
Namens Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst)
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Geachte Kamerleden,

‘Kunst is er om de mens aan zichzelf te openbaren,’ zegt Henk Visch.
Maar er wordt geknaagd aan de fundering van het huis van de kunst.
De financiële positie van beeldend kunstenaars wordt steeds verder uitgehold.
De kunstproductie komt in gevaar. 
Dat heeft het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst in maart 2008 in de Commissie Kunst en 
Cultuur van de Tweede Kamer onder de aandacht gebracht. Nu vraagt het Platform ZKGK 
U als staatsecretaris van Sociale Zaken om het WWIKbudget voor kunstenaars te behouden. 

De Wet Werk en Inkomen van Kunstenaars (WWIK) wordt dit jaar geëvalueerd.
Dit geld kwam oorspronkelijk uit de BKR. Het was geld voor beeldend kunstenaars. 
Het moet ter beschikking van kunstenaars blijven. De knelpunten van de WWIK moeten worden 
weggenomen. 
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In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp voor de WIK (1999) stelt het toenmalige kabinet 
vast dat:

Kunstenaars individuen zijn die op persoonlijke wijze uitdrukking weten te geven aan de culturele 
saamhorigheid van een samenleving, ook al wordt dat niet direct door iedereen zo ervaren. Kunst kan 
zich soms vreemd en schokkend aan ons voordoen, maar zonder die tegendraadse inbreng slaapt 
een cultuur in en verliest zij haar waarde en betekenis.’

Verder wordt de financiële steun voor de WIK gelegitimeerd ‘in de erkenning van de bijzondere positie  
die (startende) kunstenaars innemen op de arbeidsmarkt.’

Het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst is blij dat de overheid zich bewust is van de bijzondere 
opdracht van de kunstenaar en de consequenties die dit heeft voor zijn economisch situatie. Maar de 
huidige WWIK houdt hier onvoldoende rekening mee. 

In de WWIK verkeert de kunstenaar in een spagaat. Hij moet zowel een succesvol ondernemer zijn 
die zich na vier jaar kan bedruipen. En hij moet grensverleggende kunst maken. En die tijdrovende 
bezigheid staat op gespannen voet met onze markteconomie.  

De financiële stimulans van de overheid is een van de fundamenten onder de kunstenaarspraktijk,
Die niet kan worden gemist. Daarom vragen wij u de WWIK te verruimen. 
Over de praktisch uitwerking treden wij graag met u in overleg. 

Met vriendelijk groet,
Anne Berk (recensent Kunstbeeld/Het Financieele Dagblad,
Namens Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst)
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A. De financiële positie van kunstenaars is uitgehold
 
De drie geldstromen voor kunstenaars, die voortvloeiden uit de BKR, drogen op of verdwijnen.

1. Fonds BKVB (22 miljoen waarvan 12 miljoen voor beeldend kunstenaars). Het budget blijft gelijk,   
    maar het aantal beurzen is gedecimeerd. 
    In 1988 waren er nog 1654 beurzen via het Fonds BKVB, en anno 2009 zijn dat er nog maar 271,  
    de flexibele werkbudgetten niet meegerekend (zie bijlage).
2. De voormalige Geldstroom BKV (18 miljoen) is per 1 januari 2009 gedecentraliseerd en schuift van  
    het rijk naar de gemeenten. Dit geld was van kunstenaars, maar het is nu geoormerkt voor kunst    
    en gaat voornamelijk naar de kunstinstellingen.  
3. Het budget van de WWIK, een open regeling, is sterk gedaald.
    In 2003 was het budget 40 miljoen voor 3000 kunstenaars in uit verschillende disciplines. 
    In 2007 was het budget nog 25 miljoen voor 2500 kunstenaars (cijfers afkomstig van FNV).

Er vindt een sanering plaats.
In 1983 bedroeg de BKR nog 130 miljoen gulden, nu is er nog maar 37 miljoen euro voor rond de 
12.000 kunstenaars, waarvan 12 miljoen voor beeldend kunstenaars in het Fonds BKVB en 25 miljoen 
in de WWIK. 
Dit geld is essentieel om de kunstproductie op peil te houden.  Het budget van de WWIK mag niet 
verdwijnen!

Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur spreekt over ‘de marginalisering van de kunstenaar, die door zijn ‘standalone’ 
positie buiten spel wordt gezet: ‘Zowel het rijk als andere overheden neigen ertoe om de directe 
investeringen in de praktijk van kunstenaars in te ruilen voor een beleid waarbij presenterende, 
producerende en faciliterende instellingen een grotere rol gaan spelen. Kunst en cultuur zijn  
verregaand geïnstitutionaliseerd, maar de overheid meet hun belang te eenzijdig af aan economisch 
en sociaal rendement,’ (‘Participeren en Innoveren’, 2007, p.79). 
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B. Positieve en negatieve kanten van de WWIK

A. De WWIK is bedoeld voor professionele kunstenaars en academieverlaters. 
     Kunstenaars & Co controleert de professionaliteit op grond van tentoonstellingsactiviteiten.
     Het is goed dat er op professionaliteit wordt getoetst.

B.   WWIK’ers hebben geen sollicitatieplicht. Ze mogen hun beroepskosten (atelier- en        
      materiaalkosten) aftrekken van hun inkomen.
      Het is goed dat ze niet hoeven te solliciteren en investeringen kunnen verrekenen met hun 
      inkomsten. Dat is een erkenning van het beroep van kunstenaar. Kunstenaars zijn geen werklozen 
      die een uitkering ontvangen. Het zijn culturele ondernemers met een bijzondere opdracht, die 
      echter zo tijdrovend is dat een financieel ondersteuning is vereist.  

C.  Kunstenaars ontvangen 70% van de bijstand. 
     Dat percentage zou moeten worden opgetrokken naar 100 % van de bijstand. Want voor zijn 
     beroepsuitoefening maakt de kunstenaar hoge kosten. 

D. De rest moeten ze verdienen met inkomsten uit kunst of andere werkzaamheden (gemengde 
     Beroepspraktijk). 
     Het is goed dat kunstenaars zo nodig ook geld kunnen verdienen met andere werkzaamheden.

E. Ieder jaar moeten zij meer bijverdienen, in de veronderstelling dat zij daarna op eigen benen  
     kunnen staan (progressieve inkomenseis resp. 2000, 4000, 600 euro.)
     De progressieve inkomenseis is een ramp, zowel voor de kunstenaar als de uitvoerende 
     instanties. Dat geeft onnodige administratieve rompslomp en hoge uitvoeringskosten. 
     Afschaffing van de progressieve inkomenseis levert een aanzienlijke besparing van de 
     uitvoeringslasten op, die ten goede kan komen aan de kunstenaars.

F.  Bijverdiensten worden na een jaar verrekend als ze met de uitkering samen boven 125 % van de 
     bijstandsnorm uitkomen.
     Deze norm ligt te laag en wordt al snel overschreden. Dat is geen aanmoediging om meer 
     inkomsten te verwerven. Trek de norm op naar 150% van de bijstand, na aftrek van de 
     beroepskosten. Of beter nog, schaf die bovengrens af.

G. Een kunstenaar die gebruik maakt van de WWIK moet toestemming vragen om te mogen reizen, 
     en het aantal reizen is aan een maximum gebonden.
     Kunstenaars moeten zich kunnen positioneren op de internationale kunstwereld. Schaf deze 
     bureaucratische regel af, die kunstenaars belemmert in het uitoefenen van hun beroep.   
 
H.  Uitgangspunt van de WWIK is dat de regeling kunstenaars klaarstoomt voor de markt.
      Na vier jaar moet je op eigen benen kunnen staan. 
      Gezien het arbeidsintensieve karakter van kunst kunnen kunstenaars zich moeilijk redden op de 
      markt. Inkomsten van kunstenaars fluctueren en zijn onvoorspelbaar. Het uitgangspunt van de 
      regeling klopt niet. Deze termijn is veel te kort. Rek de termijn op naar tien jaar. Zet het bedrag op 
      een rekening courantsysteem waar de kunstenaar naar wens gebruik van kunnen maken 
      (strippenkaart? Persoonsgebonden budget?)

I.    Kunstenaars worden met PR cursussen van Kunstenaars & Co klaargestoomd voor de markt.
      Deze kostbare cursussen hebben weinig zin gezien de structurele aard van de problemen.  
      Schaf de cursussen af en licht de activiteiten van Kunstenaars & Co kritisch door.

L.   Na 4 jaar moet je uit de WWIK. Als je je niet kunt redden moet je omscholen; je mag niet  
      uitwijken naar de bijstand.
      Dit is kapitaalvernietiging. Eerst investeert de overheid in opleidingen, daarna moeten kunstenaars 
      omscholen. Bovendien verdringen kunstenaars daarbij andere werknemers op de arbeidsmarkt. 
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K.   Voor de belasting moet je minimaal 23,5 uur als kunstenaar actief zijn, wil het kunstenaar je 
      hoofdberoep zijn.         
      Dat urencriterium werkt belemmerend en zou moeten worden losgelaten. Dat is ook eenvoudiger 
      en dus goedkoper bij de uitvoering.
      Verder heeft er verwarring over hoe men om moet gaan met de belastingaangifte als je een 
      parttime baan combineert met een beroepspraktijk als kunstenaar (zie citaat hieronder).

L. Bij de WWIk is er een zorgtoeslag.Het zou goed zijn als er een collectieve     
     ziektekostenverzekering en een pensioenvoorziening voor  kunstenaars zou komen, die wordt 
     gefinancierd uit de regeling.  

Hieronder nog een tekst uit de Mug van BBK en FNV:
 
De omzetting vorig jaar van WIK naar WWIK, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars helpt niet echt.  
´Het is meer een reïntegratieregeling om kunstenaars aan een baan te helpen´, vindt van ´t Hof  
(BBK). ´Een verkapte saneringsregeling´, zegt Booij. ´Het grote probleem bij de nieuwe regeling is 
hoe je om moet gaan met je belastingaangifte als je een parttime baan combineert met een 
beroepspraktijk als kunstenaar. Daar gaan veel zaken over, die wij behandelen. Het blijft knokken 
met de fiscus maar ik moet zeggen dat je met belastingambtenaren wel kunt praten. 

´Dat ligt anders bij de Dienst Werk en Inkomen´, zegt Booij. ´Daar kom ik niet doorheen. Er is een 
‘Bescheiden Schaal Regeling". In de bijstand mag je op bescheiden schaal inkomsten verwerven.  
Niemand bij de Sociale Dienst weet precies hoe je die inkomsten moet verrekenen. Bij een 
huisbezoek ontdekte een ambtenaar dat een kunstenaar in de bijstand een schilderijtje had verkocht  
voor 300 euro. De uitkering werd meteen stop gezet. Dat valt onder de bescheiden schaal regeling 
maar toen ik belde zei men dat die in dit geval niet gold. Lariekoek maar zo´n ambtenaar houdt vol.  
Dus start je voor de twintigste keer een procedure over precies dezelfde kwestie. Natuurlijk winnen we 
die, maar het kost handenvol geld aan rechters en advocaten. En wat nog erger is, die man zit  
maanden zonder inkomen. Vroeger kon je nog wel eens een deskundige bellen bij de gemeente die 
met een telefoontje de zaak kon rechtzetten. Of er nog deskundigen zijn bij de DWI, ik weet het niet 
maar ik kan ze niet vinden.´
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C.  Relatie tot andere geldstromen (Fonds BKVB)
      
     Anders dan andere landen zijn er in Nederland geen private fondsen waar kunstenaars een   
     beroep op kunnen doen. Kunstenaars zijn dus aangewezen op de overheid.

     Tot 2005 kregen kunstenaars ook individuele subsidies in verschillende steden uit de Geldstroom 
     BKV. Sinds 2009 kunnen kunstenaars weer aanspraak maken op deze Geldstroom (18 miljoen),
     Maar dat stuit op weerstand van de instellingen, die het budget hebben geclaimd.
     Het opdrogen van de Geldstroom BKV betekent een zware aanslag op het kunstklimaat
     en het is belangrijk dat dit wordt gerepareerd. In Rotterdam is de politiek inmiddels overtuigd   
     geraakt van de noodzaak hiervan en gaat men de besteding van de Geldstroom BKV evalueren.

     Blijft over de WWIK en het Fonds BKVB.
     Beeldend kunstenaars ontvangen 12 miljoen uit het Fonds BKVB.
     Dat gaat naar 70 startstipendia en 200 beurzen, exclusief de flexibele werkbudgetten.
     Daarmee wordt slechts een zeer klein deel van de 12.000 kunstenaars ondersteund.
     Het aantal beurzen van het fonds BKVB is volstrekt ontoereikend om een bloeiend 
     kunstklimaat te waarborgen. Het geld van de WWIK kan dus niet gemist worden.
     (40 miljoen in 2003 voor 3000 kunstenaars, 25 miljoen in 2007 voor 2500 kunstenaars 
     UIT ALLE DISCIPLINES).

     De WWIK heeft een professionaliteitstoets. Daarmee is het een laagdrempelige regeling.
     Het Fonds BKVB hanteert een kwaliteitstoets en is bedoeld voor een klein aantal toptalenten. 
     Dit kwaliteitsoordeel is echter betrekkelijk; de tijd zal leren welke kunst relevant is voor een   
     bepaalde periode. 
     Het voortbestaan van de WWIK (of soortgelijke regeling) is essentieel voor de differentiatie van 
     het kunstaanbod. Het bestaan van meerdere geldstromen voorkomt een artistieke eenheidsworst.
     Het waarborgt de rijke humuslaag waarop het toptalent kan gedijen.

     Verder is de WWIK (of soortgelijke regeling) belangrijk voor de continuïteit in de 
     kunstenaarsloopbaan, die wordt gekenmerkt door pieken en dalen. Een kunstenaar kan succes 
     hebben, maar dat is geen garantie voor succes op langere termijn. Bovendien heeft de 
     kunstenaar zelf weinig greep heeft op zijn carrière. Inzet is van ondergeschikt belang. Succes 
     hangt af van de steeds wisselende smaakoordelen over kunst. Er moet ruimte zijn   
     om (tijdelijk) even gebruik te maken van een vangnet, ook in geval van tijdelijke  
     arbeidsongeschiktheid, terugvallende markt, etc. in de luwte van bijvoorbeeld de WWIK.  
      
   
    Ook belangrijk is het feit dat men pas op 27-jarige leeftijd een bijstandsuitkering kan aanvragen.
     Er zijn slechts 70 startstipendia voor academieverlaters. 
     De WWIK is nodig om dit gat te dichten en is o.a noodzakelijk als kweekvijver voor jong talent. 
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Algemeen: relatie van kunstenaar tot de markt

D. Financiële ondersteuning in historisch perspectief

In Nederland wordt de kunst overgeleverd aan de tucht van de markt, maar dat gaat voorbij aan de 
historische ontwikkelingen.
Kunst loopt vaak op zijn tijd vooruit. Veel kunst is daarom moeilijk verkoopbaar, en 
er zijn altijd vooruitstrevende vorsten, kerkvaders en burgers geweest die kunstenaars 
hebben ondersteund. 
Maecenas was de naam van een gulle cultuurminnende romein.
Rembrandt vond een beschermheer in Jan Six. Vermeer had één verzamelaar, Pieter van 
Ruijven en werd pas in de 19de eeuw beroemd. Bart van der Leck werd gesteund door Hélène 
Kröller-Müller. Vincent van Gogh door zijn broer Theo. Gelukkig maar, anders 
had Vincent zich niet kunnen ontwikkelen en dan hadden we nu geen Van Goghmuseum.
Picasso kreeg een maandgeld voor productie van galeriehouder Kahnweiler. René Magritte en 
Salvador Dalí konden schilderen dankzij de Engelse mecenas Edward James, en Duchamp werd 
gesteund door Walter en Louise Arensberg. 

E. Markt te klein

Na de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland door de nivellering nauwelijks
kapitaalkrachtige burgers. De staat nam de rol van mecenas op zich. In 1987 werd de BKR afgeschaft, 
maar de behoefte aan overheidsteun blijft echter onverminderd bestaan. 

Anders dan in Groot-Brittanië en de VS zijn er in Nederland geen particuliere fondsen voor 
kunstenaars. De fondsen die er zijn bedienen alleen rechtspersonen.
Bovendien hebben wij te weinig verzamelaars. Met een totale omzet van 130 miljoen euro is de markt 
te klein om kunstenaars een inkomen te bieden.   

F. Kunstenaar kan niet overleven in de markteconomie

Terwijl de arbeidsproductiviteit per uur sinds de 19de eeuw enorm is gestegen, maken kunstenaars 
unieke, vernieuwende kunst en dat is tijdrovend en volstrekt oneconomisch. Als zelfs 
arbeidsintensieve industrieën er niet in slagen om concurrerend te zijn, hoe moeten kunstenaars dat 
dan doen? In de jaren zestig, toen hij onderzoek deed naar de economie in de kunsten, toonde de 
Amerikaanse wetenschapper William G. Baumol dit spanningsveld al aan. Er is geld nodig om de 
arbeidsintensieve kunst in stand te houden, concludeerde hij. 

Sommige  kunstenaars kwamen op eigen benen te staan dankzij de investering van de overheid. 

Bijvoorbeeld Corneille en Constant. Maar ook Lily van den Stokker, die dankzij een beurs naar New York 

kon gaan. Inmiddels kan ze leven van haar werk en heeft ze de subsidie via de belasting dubbel en 

dwars terugbetaald aan het Rijk! (zie haar artikel op www.kunstsubsidiedebat.nl).

Maar de meeste kunstenaars kunnen niet van hun werk leven. 

Slechts 14  van de kunstenaars heeft na aftrek een inkomen van meer dan ‘ %  €10.0 0 0  per jaar. 

40  van de kunstenaars heeft een negatief inkomen. 62  heeft neveninkomsten uit andere% %  

werkzaamheden, 8  verdient helemaal niets met zijn werk. 18  van de beeldend kunstenaars heeft een% %  

bijstandsuitkering. In 20 03  maakten 300 0  kunstenaars gebruik van de WWIK. 



Van de inkomsten van beeldend kunstenaars is 60  afkomstig van de particuliere markt en %
40  van overheidsgelden  (uit Kunst in getal , Lien Heyting, % ’ ‘ ’ N R C  117 2003).- -
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G.  Culturele waarde van kunst
      Kunstenaars hebben een bijzondere positie.  

Kunst vormt het hart van onze cultuur en de kunstenaar zorgt dat het blijft kloppen. 
Dat hebben ze in Denemarken goed begrepen:
‘De kunsten kunnen en mogen niet gelegitimeerd worden aan de hand van vooraf vastgestelde 
maatschappelijke doelen. Kunstenaars moeten geen ondersteuning krijgen omdat ze arm zijn 
maar omdat de samenleving hun werk nodig heeft. De Denen moeten een alternatief hebben voor 
Disney en Amerikaanse soaps, aldus het rapport Betaenkning om Billedkunst (1998) van de 
Commissie Beeldende Kunsten in Denemarken ( uit ‘Cultuurbeleid in belendende landen’: 
rapportage 22 februari 2007). 
De kunstenaar is de verpersoonlijking van onze vrije, individualistische cultuur. 
Hij is een antenne op de wereld en houdt ons een spiegel voor. 
‘De kunst is er om de mens aan zichzelf te openbaren’, zegt kunstenaar Henk Visch.
Dat mag ook wat kosten. Anders hebben alleen reclameontwerpers een toekomst. En dat is 
geestelijke zelfmoord.
Om vervlakking te voorkomen is het belangrijk dat er naast volkscultuur en amateurkunst
ook ruimte is voor wat men in Duitsland Leitkultur noemt. 
Investeer in het culturele erfgoed van morgen. 

H. Economische waarde van kunst
    Investering in kunst geeft spin-off

Naast de intrinsieke waarde genereert kunst ook een economische spin-off.
Het is dan ook gerechtvaardigd om te spreken van een investering in kunst, 
In plaats van een subsidie.
De export van Nederlandse kunst naar het buitenland is de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid.
De SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) telde 10 jaar geleden honderd Nederlandse 
culturele activiteiten in Duitsland, vorig jaar waren er dat er meer dan duizend (Volkskrant, 6 – 5 – 09).
Dankzij de overheidsbijdragen kon veel talent tot bloei komen, dat schittert in het buitenland, van 
Marlène Dumas, Mark Manders, Erwin Olaf of Folkert de Jong tot Joep van Lieshout, Juul Kraijer en 
Desirée Dolron, enz. 

De creatieve sector groeit sneller dan alle andere economische sectoren en is daarom speerpunt in 
het Europese culturele beleid. Zoals Richard Florida stelde in The Rise of the creative class (2002)
creëren culturele broedplaatsen een interessant vestigingsklimaat en dat trekt bedrijven aan. 
De beeldende kunst is de Research& Development Afdeling van de creatieve industrie 
en een prikkel voor innovatie. Daar halen trendwatchers als Li Edelkoort hun ideeën vandaan. En 
designers adopteren deze ideeën voor de consumptie-industrie en maken ze te gelde.
Bill Gates koopt de rechten van unieke beelden op, want die zijn goud waard in onze gemedialiseerde 
wereld.
De kunst heeft een laboratoriumfunctie voor de creatieve industrie, maar onderzoek vraagt tijd.
En dat kost geld. 



Musea vormen een toeristische trekpleister. Zo is de Tate Modern met 5,5 miljoen bezoekers de 
grootste attractie van Groot-Britannië. Amsterdam wordt bezocht door 8 miljoen toeristen die 5 miljard! 
euro spenderen. En hoeveel verdient Amsterdam aan het Van Gogh Museum? Investeren in kunst is 
op termijn een investering in het toerisme.
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I. Conclusie: verruim de WWIK. Dat is een investering met een culturele en  
  economische waarde

In het huidige beleid beschouwt de overheid de kunstenaar als een cultureel ondernemer en dat klopt.

Maar de opdracht die de kunstenaar heeft om in alle vrijheid unieke, steeds weer nieuwe kunstwerken 
te maken is tijdrovend. De kunstenaar kan niet concurreren in deze markteconomie, want tijd is geld. 
Juist vanwege hun onderzoeksfunctie hebben kunstenaars moeite om voldoende inkomsten te 
verwerven. Dat vraagt om een financiële impuls van de overheid.

Zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting op de WIK heeft de overheid oog voor de bijzondere 
betekenis en toegevoegde waarde van kunst.
In de Memorie vanToelichting wordt ook gesproken over ‘de bijzondere positie die de kunstenaar op 
de arbeidsmarkt heeft‘.

Dat vraagt om passende financieringsmodellen en de huidige WWIK schiet hierin tekort.
Het is belangrijk dat bovengenoemde knelpunten worden weggewerkt. De huidige WWIK gaat ervan 
uit dat kunstenaars na vier jaar op eigen benen kunnen staan. En dat is een probleem. 

Verruim de WWIK. 

Een verruimde WWIK is een investering van de overheid in kunst, die zich terugbetaalt in ‘cultural 
value’ en economische spin-off, want de kunst is het laboratorium van de florerende creatieve 
industrie. 

Juni 2009




