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Inventarisatie praktijk kunstenaarshonorarium
Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van
Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en
presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij
tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daarmee is een eerste informatieve inventarisatie van
de Nederlandse praktijk verkregen. Onder honorarium wordt verstaan: vergoeding voor werk
ten behoeve van een tentoonstelling, los van een (on)kostenvergoeding. Het onderzoek is
uitgevoerd door bureau APE op basis van interviews onder musea, presentatie-instellingen en
beeldend kunstenaars en een web-enquête onder kunstenaars.
Driekwart van de geënquêteerde beeldend kunstenaars maakt bij tentoonstellingen afspraken over
enige vorm van betaling. Dit kan een honorarium betreffen of een onkostenvergoeding voor
bijvoorbeeld transport- of verzekeringskosten. In twee derde van de gevallen is geen sprake van een
honorarium. Als er wel een honorarium wordt geboden ligt dat meestal tussen de 150,- en 3.500,euro; variërend van een honorarium voor één tentoongesteld werk in een groepsexpositie tot een
bedrag voor een solotentoonstelling.
In het rapport worden door kunstenaars en musea ook vormen van niet-financiële honorering
benoemd. Zichtbaarheid en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. Vooral grotere
bekendheid kan leiden tot nieuwe inkomstenbronnen. Eén op de tien kunstenaars zegt hier financieel
baat bij te hebben.
Er bestaat in Nederland geen honoreringsrichtlijn of model met een nationale werking. Ieder museum
en iedere presentatie-instelling hanteert een eigen honoreringsbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat
zowel musea en presentatie-instellingen als beeldend kunstenaars bereid zijn tot betere afspraken en
onderlinge afstemming over honorering te komen. Meer dan de helft van de onderzochte musea en
presentatie-instellingen heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot hierover.
Behalve een inventarisatie van de Nederlandse praktijk schetst het rapport een historisch perspectief
en geeft het een beeld van modellen uit het buitenland voor honorering en vergoeding van
kunstenaars.
Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het
belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL
agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL
zijn de volgende organisaties aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92,
de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA)
en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert
de bijeenkomsten.
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Voor meer informatie: Caroline Soons (medewerker communicatie) Mondriaan Fonds,
c.soons@mondriaanfonds.nl, t +31(0)20 523 15 23.
Het rapport Kunstenaarshonoraria is op te vragen via info@mondriaanfonds.nl

