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Samenvatting 

1. Inkomensvoorzieningen: Beleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
1.1. Wet werk en inkomen kunstenaars definitief stopgezet per 1 juli 
De Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) is ingetrokken per 1 januari 2012. Tot 1 juli jl. 
was er bij de 20-Wwik centrumgemeenten een overgangsregeling voor bestaande Wwik-ers. 
1.2. Wet werk en bijstand plus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
Ons land telt ongeveer 130.000 kunstenaars en 184.000 creatieve makers. Zij kunnen thans, 
indien noodzakelijk, bij hun eigen gemeente een beroep doen op de Wet werk en bijstand (Wwb) 
of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Tweede Kamer heeft het kabinet 
gevraagd onderzoek te doen naar de integratie van de positieve Wwik-elementen in het Bbz. 
Mede door de val van het kabinet is hieraan nog geen gehoor gegeven. 
2. Inkomensondersteunende voorzieningen: Beleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
2.1. Stimulering cultureel ondernemerschap 
Tot 1 juli 2012 had de stichting Cultuur-Ondernemen OCW-subsidie om het flankerende beleid bij 
de Wwik uit te voeren. Op basis van de beleidsbrief 'Programma ondernemerschap cultuur' door 
staatssecretaris Zijlstra van OCW 31 mei 2012 ontvangt de stichting thans rijksgeld voor de 
beleidsmatige ondersteuning van individuele kunstenaars en creatieve makers. Daarnaast kan 
zij aan hen kredietfaciliteiten verstrekken en borg staan voor bancaire kredietverlening. 
2.2. Talentontwikkeling via rijkscultuurfondsen 
Er geldt een nieuw uitgangspunt in de sectoren beeldend, creatieve industrie (architectuur, 
vormgeving, e-cultuur), film, letteren en podiumkunsten. Per 2013 mogen de rijkscultuurfondsen 
alleen nog subsidies aan kunstenaars en creatieve makers (met uitzondering van 100 beeldende 
kunstenaars) verstrekken met voorwaarden in relatie tot de vraag naar het te creëren aanbod. 
3. Positie gemeenten 
Al sinds begin jaren negentig is de afspraak met het Rijk dat de gemeenten geen kunstenaars
maar kunstbeleid voeren. Sindsdien en ook nu in deze nieuwe situatie geven wij u tips daarvoor. 
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Bij deze ontvangt u een ledenbrief over de veranderingen in het beleid van het Rijk ten aanzien 
van kunstenaars en de gevolgen voor de positie van gemeenten. Hierbij maken wij u erop 
opmerkzaam dat aan het rijksbeleid voor kunstenaars op dit moment vaak de creatieve makers 
zoals vormgevers, ontwerpers van nieuwe media en architecten gekoppeld worden. 

1. Inkomensvoorzieningen voor kunstenaars: 
Beleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

1.1. Gevolgen definitieve stopzetting Wet werk en inkomen kunstenaars 

- Overgangsrecht beëindigd per 1 juli 
De Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) is ingetrokken per 1 januari 2012. 
Tot 1 juli jl. was er bij de 20-Wwik centrumgemeenten een overgangsregeling voor bestaande 
Wwik-ers. Dit overgangsrecht kwam er op basis van een uitspraak van de voorzieningenrechter 
d.d. 3 januari in kort geding van de kunstenaarsorganisaties en enkele getroffen individuele 
kunstenaars tegen de Staat. Hierbij zijn door de rechter de volgende Wwik-rechten voor de 
kunstenaars benoemd: 
"1.8. Op grond van de Wwik kan de uitkeringsgerechtigde aanspraak maken op achtenveertig 
maanden een Wwik-uitkering, op te nemen in een periode van tien jaar. De hoogte van een 
Wwik-uitkering is maximaal 70oA van het bijstandsniveau. 
Aan een Wwik-uitkering zijn, naast de inkomenssteun, nog de volgende rechten gekoppeld: 
- het recht om bij te verdienen tot een hoogte van 125"Á van het bijstandsniveau, waarbij 
beroepskosten mogen worden afgetrokken; 
- het recht om niet te solliciteren en om algemeen geaccepteerde arbeid niet te hoeven 



aanvaarden; 
- het recht op activerend en flankerend beleid, bestaande uit cursussen, begeleiding, 
ondersteuning en advies gericht op de opbouw en ontwikkeling van een renderende 
beroepspraktijk; 
- het recht om eigen vermogen te hebben." 

Vervolgens is er door het Gerechtshof in 's-Gravenhage op 5 juni 2 0 1 2 uitspraak gedaan in het 
hoger beroep van de Staat tegen F N V Kiem, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 
en enkele individuele kunstenaars. Het Hof meent evenals de voorzieningenrechter dat er op 
het moment van intrekking geen sprake was van zogeheten 'fair balance'. Het gaat daarbij om 
een evenwicht tussen het algemene belang van de Staat, die de uitzonderingspositie voor 
kunstenaars snel wilde beëindigen, en het individuele belang van de Wwik-kunstenaars, aan wie 
door de intrekking eigendomsrechten (inkomenssteun en andere voorzieningen) zijn ontnomen. 
Inmiddels is dit evenwicht er wel volgens het Hof: er is van rijkswege een overgangsmaatregel 
van een halfjaar tot 1 juli 2 0 1 2 getroffen, die over het algemeen toereikend moet zijn. Individuele 
kunstenaars die menen dat dit in hun geval niet zo is, kunnen altijd nog naar de burgerlijke 
(bodem)rechter. Voor zover thans bekend gaat de Staat niet in cassatie. 

- Tot 1 juli uitvoering door 20 Wwik-gemeenten 
De Wwik werd uitgevoerd door 2 0 gemeenten, hetgeen was ingegeven door de grote concentratie 
van de doelgroep kunstenaars aldaar. Gemiddeld bedienden zij de laatste tijd op de door SZW 
gehanteerde jaarlijkse peildatum rond de 2 . 8 0 0 Wwik-kunstenaars. Uit gemeentelijke gegevens 
blijkt dat het aantal gedurende het jaar 3 /2 hoger lag dus afgerond 4 . 2 0 0 bedroeg. De jaarlijkse 
instroom was ongeveer 1 .000 . De Wwik-gemeenten zijn: Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, 
Utrecht, Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Leeuwarden, Groningen, Assen, Enschede, Zwolle, 
Arnhem, Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Maastricht en Middelburg. 

- Per 1 juli álle gemeenten 
Thans komen álle gemeenten in beeld als het gaat om gemeentelijke uitkeringen aan 
kunstenaars. Zij kunnen thans bij hun eigen gemeente een beroep doen op bijstand (Wet 
werk en bijstand/Wwb) of op hulp bij het (door)starten van een eigen onderneming (Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen/Bbz). Dit kan als zij te weinig eigen middelen van bestaan 
hebben en geen beroep kunnen doen op andere uitkeringswetten. 

1.2. Gegevens over kunstenaars en hun werkzaamheden 

- Omvang van de doelgroep 
Volgens het 'Kunstenaars in breder perspectief. Kunstenaars, kunstopleiding en arbeidsmarkt' 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2 0 1 1 telt ons land 1 3 0 . 0 0 0 kunstenaars en 
1 8 4 . 0 0 0 creatieve makers. 250Zo is beeldend kunstenaar en 2007o podiumkunstenaar. Ruim 400Xo 

werkt in de eigen sector of in de overige creatieve beroepen. 
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Aan creatieve MBO- en HBO-opleidingen behalen jaarlijks ongeveer 3 . 0 0 0 tot 5 . 0 0 0 personen 
hun diploma. Er studeren aan het hoger kunstonderwijs ongeveer 2 0 . 0 0 0 personen. Gelet op de 
beperkte beroepsperspectieven voor kunstenaars wil het demissionaire kabinet dit aantal 
verlagen met name in de autonome beeldende kunst, vormgeving en muziek, samen in 
collegejaar 2 0 1 5 - 2 0 1 6 afgerond 1 .200 minder. De HBO-sector heeft in mei jl. een begin met 
de planning daarvan gemaakt in de zogeheten houtskoolschets 'Focus op toptalent'. 

- Werkkringen en inkomen kunstenaars 
Volgens de genoemde CBS-gegevens uit 2 0 1 1 geldt voorts het volgende voor kunstenaars: 
- Hebben vaak meerdere werkkringen in dezelfde referentieweek (1607o ten opzichte van 
gemiddeld 7Vo van de werkzame beroepsbevolking). 
- Hebben vaker dan de gemiddelde werkzame beroepsbevolking een volledige werkweek van 3 5 
uur of meer (5907o onder kunstenaars tegenover een gemiddelde van 530zó). 

- Werken vaak als zelfstandige. Ruim de helft van de kunstenaars (57 0zo) is in de eerste werkkring 
zelfstandige. Ook afgestudeerden van creatieve hbo-opleidingen zijn vaker als zelfstandige 
werkzaam dan de overige afgestudeerden van het hoger onderwijs (20 tot 30oZo ten opzichte van 
minder dan l O V o ) . 

- Verdienen in de helft van de gevallen een inkomen onder modaal. 
- Zijn vaker afhankelijk van een werkloosheids-, bijstands- (waaronder Wwik) of arbeids
ongeschiktheidsuitkering ( y / o tegenover gemiddeld 4Vo van de werkzame beroepsbevolking). 
Bij kunstenaars gaat dit in ongeveer 20Zo van de gevallen om een Wwik-uitkering. 

- Toepassing Bbz 
Veel beeldende kunstenaars werken als zelfstandig ondernemer, soms met, soms zonder een 
kleine aanstelling in loondienst. Als zij in staat zijn een helder en kansrijk ondernemingsplan te 
schrijven is het Bbz een optie voor een (door)start: als starter of als gevestigd ondernemer. 
Voor podiumkunstenaars en creatieve makers zoals vormgevers die werken als zelfstandig 
ondernemer geldt hetzelfde als voor de beeldende kunstenaars. 

Bij toelating tot het Bbz blijkt soms dat kunstenaars moeite hebben te voldoen aan de 
'levensvatbaarheidseis'. De beroepspraktijk is op aanbod gericht want deze gaat vaak vooraf aan 
de vraag, de diensten zijn divers en er liggen (nog) geen harde omzetgegevens. Het Bbz biedt 
overigens op basis van artikel 1 .c. een vrij ruime mogelijkheid om bij de toetsing het volgende in 
achtte nemen: 'levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep: het bedrijf of zelfstandig beroep 
waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening een inkomen zal verwerven dat, 
samen met het overige inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig 
beroep en voor de voorziening in het bestaan'. Voorts kan met behoud van de uitkering op basis 
van artikel 2 lid 3 Bbz gebruik gemaakt worden van één voorbereidingsjaar. Hierin kan ondermeer 
een ondernemingsplan opgesteld worden. 
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- Toepassing Wwb 
Voor kunstenaars met een gemengde beroepspraktijk ligt de situatie moeilijker. Zij moeten een 
keuze maken. Verder als zelfstandig ondernemer met een mogelijke aanvulling vanuit het Bbz. 
Of inkomsten genereren via (tijdelijke) loondienst en met losse opdrachten, waarbij alle Wwb-
bepalingen gelden als ze een beroep hierop moeten doen. Zoals de sollicitatieplicht en het 
aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid. De colleges van B&W hebben op basis van 
artikel 9 . 1 . bíj dringende redenen de bevoegdheid om tijdelijk een ontheffing daarvan te verlenen. 
In sommige gevallen worden in dit kader op bescheiden schaal andere activiteiten toegestaan die 
de uitkeringsafhankelijkheid kunnen verkleinen of wegnemen. 

- Onderzoek integratie positieve Wwik-elementen in Bbz 
Bij de intrekking van de Wwik heeft de Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd onderzoek te 
doen naar de integratie van de positieve Wwik-elementen in het Bbz. Men kan daarbij denken 
aan het faciliteren van de gemengde beroepspraktijk of de borging van de uitvoering door 
gespecialiseerde gemeenten. Mede door de val van het kabinet is hieraan nog geen gehoor 
gegeven. 

2. Inkomensondersteunende voorzieningen voor kunstenaars: 
Beleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

2.1. Stimulering cultureel ondernemerschap 
Tot 1 juli 2 0 1 2 had de stichting Cultuur-Ondernemen OCW-subsidie om het flankerende beleid bij 
de Wwik uit te voeren, dat kunstenaars beleidsmatig ondersteunde bij de vorming van hun 
beroepspraktijk in het eigen vak (al dan niet gecombineerd met andere werkzaamheden in een 
gemengde beroepsprakijk). Ook voerde ze de beroepsmatigheidstoetsen van kunstenaars ten 
behoeve van de Wwik-gemeenten uit. 

Op basis van de beleidsbrief 'Programma ondernemerschap cultuur' van staatssecretaris Zijlstra 
van OCW d.d. 31 mei 2 0 1 2 ontvangt de stichting thans rijksgeld voor de beleidsmatige 
ondersteuning van individuele kunstenaars, creatieve makers en kleine culturele instellingen. 
Dit kan gebeuren in de vorm van trainingen; advies en begeleiding; deelprogramma's gericht op 
marktverruiming, governance, verruiming van financiële mogelijkheden en de ontwikkeling plus 
verspreiding van kennis over ondernemerschap. Het gaat daarbij o m f 1,7 miljoen subsidie per 
jaar, de helft van de subsidie die men in de Wwik-periode kreeg, terwijl een bredere groep moet 
worden bediend. De rest van de rijkssubsidie wordt elders besteed aan de overige aandachts
punten van het programma zoals makelaarsfunctie cultuurmecenaat, leiderschap grote culturele 
instellingen, onderzoek en monitoring. 
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De stichting Cultuur-Ondernemen kan daarnaast kredietfaciliteiten aan kunstenaars verstrekken 
en borg staan voor grotere bancaire kredietverlening. Ook de beroepsmatigheidstoetsing van 
kunstenaars laten gemeenten van oudsher vaak door deze stichting doen. Voor een lokale 
overheid kan het effectief en renderend zijn om samen te werken met Cultuur-Ondernemen, zodat 
kunstenaars en creatieve makers sneller werk vinden in of gelieerd aan hun opleiding en kleine 
culturele instellingen eerder kunnen blijven bestaan. Dit bevordert het behoud van het cultureel 
kapitaal en volgens onderzoek daarmee ook de aantrekkelijkheid van een gebied. 

2.2. Talentontwikkeling via rijkscultuurfondsen 
Er geldt een nieuw uitgangspunt in de sectoren beeldend, creatieve industrie (architectuur, 
vormgeving, e-cultuur), film, letteren en podiumkunsten. Per 2 0 1 3 mogen de rijkscultuurfondsen 
alleen nog subsidies aan kunstenaars en creatieve makers (met uitzondering van 1 0 0 beeldende 
kunstenaars) verstrekken met voorwaarden in relatie tot de vraag naar het te creëren aanbod. 

- Essentie nieuwe beleidskaders van staatssecretaris 
De rijkscultuurfondsen mogen met hun rijksgeld subsidies blijven verstrekken, ook aan lokale 
culturele instellingen en kunstenaars. De meeste fondsen worden per 2 0 1 3 gekort met ongeveer 
2b0Zo ten opzichte van hun huidige budget. Veel fondsen kunnen toch in principe blijven doen wat 
zij al deden. Zij het met minder rijksgeld alsook met een extra financiële belasting door het naar 
hen overgaan van een aantal eerder direct rijksgesubsidieerde instellingen en door een groter 
beroep op hen vanuit de kunstenaars vanwege de afschaffing van de Wwik. De hieronder 
genoemde jaarbedragen zijn inclusief 10o7o overhead en exclusief ongeveer C 1,8 miljoen per jaar 
voor marktverruiming in relatie tot het buitenland. De staatssecretaris van OCW heeft de volgende 
beleidskaders voor hun subsidies aan de fondsen meegegeven: 
- Fonds Podiumkunsten C 43 miljoen 
Meerjarige instellingssubsidies; projecten productie en compositie; programmeringsregeling; 
regeling nieuw werk (i.p.v. beurzen en stipendia); internationalisering. 
- Mondriaanfonds C 25,3 miljoen 
Door de staatssecretaris voorgestelde subsidiemogelijkheden beeldende kunst en erfgoed voor 
dit fusiefonds per 2 0 1 3 : regeling nieuw werk bij voorkeur in samenwerking met afnemers zoals 
musea, galerieën e.d. (i.p.v. beurzen en stipendia); 5 0 startstipendia voor beginnende beeldende 
kunstenaars ^ ongeveer 10 o / ) van het totaal aantal beginners); 5 0 beurzen voor bewezen talent; 
Prix de Rome voor jong talent; ateliers buitenland; stimulering opdrachtgeverschap; projecten en 
programmering; bijzondere aankopen van instellingen; regeling Wet tot behoud van cultuurbezit; 
bevordering van aankopen door particulieren en bedrijven; internationalisering. 
- Fonds Creatieve Industrie C 12,4 miljoen 
Door de staatssecretaris voorgestelde subsidiemogelijkheden architectuur, vormgeving, 
nieuwe media/e-cultuur voor dit fusiefonds per 2 0 1 3 : innovatie/research and development; 
talentontwikkeling en ondernemerschap; eventueel stimuleringsprijs voor jonge ontwerpers; 
opdrachtgeverschap; publieksbereik; internationalisering. 
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- Filmfonds C 28,8 miljoen 
Bevordering filmproductie door ontwikkeling, realisering en suppletie; bevorderen verspreiding 
door distributie; talentontwikkeling en innovatie; bevordering goed filmklimaat door festivals en 
andere activiteiten zoals investeringen bij lokale filmtheaters. Ook internationalisering is een 
aandachtspunt. 
- Letterenfonds C 9,8 miljoen 
Het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse literatuur, onder meer via het 
toekennen van projectbeurzen aan auteurs en vertalers; het stimuleren van de verschijning van 
risicovolle literaire uitgaven via de verstrekking van productiesubsidies aan uitgevers; het 
vergroten van het aantal buitenlandse vertalingen van Nederlandse literatuur via vertaalsubsidies 
aan buitenlandse uitgevers en internationale promotie van Nederlandse auteurs. 
- Fonds voor Cultuurparticipatie C 22,2 miljoen 
Het gaat hierbij om: regeling cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs i.s.m. de 
medeoverheden; landelijk flankerend beleid bij regeling cultuureducatie met kwaliteit; innovatie 
amateurkunst; talentontwikkeling/pre-kunstvakonderwijs; internationalisering. Het Fonds voor 
Cultuurparticipatie moet per 2 0 1 3 fuseren met het Fonds Podiumkunsten. 

- Beleidsplannen en regelingen 
Op basis van de beleidskaders hebben de fondsen hun beleidsplannen gemaakt. De fondsen
regelingen die per 2 0 1 3 gelden voor de aanvragen van meerjarige subsidies door culturele 
instellingen zijn over het algemeen verschenen. De regelingen voor kunstenaars hebben veelal 
een kortlopender karakter en moeten in sommige gevallen nog komen. 

3. Positie gemeenten 

3.1. Vestiging kunstenaars 
Uit het eerdergenoemde CBS-onderzoek blijkt dat 1 7 tot 2007o van de creatieve makers in 
Amsterdam woont, in Rotterdam, Utrecht en Arnhem/Nijmegen woont steeds 1 0 y 0 en in Den 
Haag 8 0yó. Samen afgerond 56 07o. De woonplaatsen van kunstenaars zijn thans niet exact bekend, 
maar uit ouder materiaal blijkt dezelfde trend als bij de creatieve makers. 

3.2. Geen kunstenaars- maar kunstbeleid 
Al sinds begin jaren negentig is de afspraak met het Rijk dat de gemeenten geen kunstenaars
maar kunstbeleid voeren. Zo is het niet de bedoeling dat u beroepskostenvergoedingen verstrekt 
voor ateliers, materialen e.d. Maar het kan wel gaan om individuele subsidies waarvoor 
kunstenaars en creatieve makers een voor de lokale samenleving nuttige activiteit verrichten. 
Bijvoorbeeld voor het onderwijs (o.a. via de Impuls brede scholen sport en cultuur) en binnen 
de wijken (o.a. via community arts). Daarnaast kunt u diverse andere product- of dienstgerichte 
beleidsinstrumenten hanteren. 
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3.3. VNG-publicaties 
Podiumkunstenaars zijn vooral in de grotere steden te vinden. Bovendien heeft met name het Rijk 
de taak om producties van hen te ondersteunen. De gemeenten zijn de financiers van de podia. 

Beeldende kunstenaars zijn naast de genoemde concentratie in de grotere steden verder over het 
gehele land verspreid. Ten aanzien van deze groep voeren de gemeenten van oudsher beleid als 
het gaat om het verlenen van uitkeringen aan hen en de bekostiging van hun producten via 
opdrachten en aankopen. Wij verwijzen in dit verband met dit laatste naar onze site. 
Daarop ziet u onze tips voor uw beleid, ook in deze nieuwe situatie. Het betreft de nu nog 
geldende VNG-ledenbrief'Geen gemeentelijke beroepskostenvergoedingen, wel individuele 
subsidies beeldende kunst' van 18 november 1 9 9 1 , de 'Handreiking Beeldende Kunst in de 
Openbare Ruimte' uit 2 0 0 0 , de geactualiseerde versies van de modelovereenkomst 
'Gemeentelijke beeldende kunstopdrachť uit 2 0 0 8 en de modelverordening 'Percentageregeling 
beeldende kunst' uit 2 0 0 9 plus de 'Handreiking beleidsinstrumenten beeldende kunst'. Deze 
laatste is een voorlopige versie uit 2 0 0 6 , die begin 2 0 1 3 met name ten aanzien van het rijksdeel 
zal worden geactualiseerd. Want dan zullen daarin moeten worden opgenomen: het definitieve 
subsidiebeleid cultuur 2 0 1 3 - 2 0 1 6 van het Rijk en de nieuwe subsidieregelingen van de 
rijkscultuurfondsen die vanaf volgend jaar gelden. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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