De gaten in het net

Ons sociale vangnet zit vol gaten waar vooral kunstenaars
doorheen vallen. Een verstikkend web van regels, verboden
en verplichtingen waar vooral kunstenaars in verstrikt
raken. Hoogste tijd om de doekjes voor het bloeden te
vervangen door een paar fikse mindshifts.

WIK/WWIK
De belabberde arbeidspositie van kunstenaars is niet bepaald iets nieuws. We
worstelen al bijna driekwart eeuw met
dit probleem. Al in 1949 is om deze reden de Sociale Bijstand voor Beeldende
Kunstenaars (SBBK) in het leven geroepen. De SBBK is overgegaan in de BKR,
de Beeldende Kunstenaars Regeling, die
in 1992 weer is opgeheven. De BKR heeft
in 1999 een opvolger gekregen, de Wet
Inkomen Kunstenaars (WIK), die in 2005

kunstenaar fundamenteel verschilt van de
topsporter, de binnenschipper en de boer
waarvoor wèl (blijvend?) aparte regelingen
zijn getroffen.” Waarschijnlijk is het echter
belangrijker een antwoord te geven op de
vraag waarin de kunstenaar zo fundamenteel verschilt van de rest van de beroepsbevolking dat een aparte regeling nodig is.
De kunstenaar
Wanneer je op zoek gaat naar het antwoord
op de vraag waarin de kunstenaar zich fundamenteel onderscheidt van de rest van de
beroepsbevolking, springt één ding direct
in het oog: de sterke intrinsieke motivatie.

Do not go where the path may lead, go instead
where there is no path and leave a trail
– Ralph Waldo Emerson –

Wij hebben diverse politieke partijen en gemeenten om een reactie gevraagd. Alle reacties
die we ontvangen, kun je teruglezen op:
bbknet.nl/de-gaten-in-het-net/

Ooit behoorden kunstenaars tot de elite.
Inmiddels zijn ze naar de zelfkant van
de maatschappij geveegd. Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt dat maar liefst 85% van
de beeldend kunstenaars een persoonlijk
bruto jaarinkomen heeft van minder dan
30.000 euro. Daarvan is 4,6% afhankelijk van een (aanvullende) bijstandsuitkering, tegenover slechts 0,6% van de totale
beroepsbevolking. Deze verontrustende
cijfers betreffen het jaar 2014 en schetsen
dus de situatie van vóór de gigantische
bezuinigingen op de kunst- en cultuursector. Ze geven bovendien geen inzicht
in het aantal kunstenaars dat door de gaten in het vangnet is gevallen. De actuele realiteit is dus waarschijnlijk nog veel
schrijnender dan de CBS Monitor doet
vermoeden. Behalve het CBS hebben ook
de Sociaal Economische Raad en de Raad
voor Cultuur inmiddels aan de alarmbel
getrokken over de erbarmelijke arbeidspositie van kunstenaars in Nederland.

De culturele sector is een bijzondere sector
en kunst en cultuur zijn essentieel voor onze
samenleving. Maar de waarde die de sector
creëert, komt lang niet altijd bij de makers
terecht. De sector moet daarom nu in actie
komen, waar nodig samen met de overheid.
– Mariëtte Hamer, voorzitter SER –
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is vervangen door de WWIK, de Wet Werk
en Inkomen Kunstenaars. In 2012 trekt het
VVD/PVV kabinet daar de stekker uit en
laat de kunstenaar aan zijn lot over, omdat het “niet fair is dat voor kunstenaars
andere regels gelden dan voor andere ondernemers en werknemers.” In de brief
met Kamervragen hierover heeft Groen
Links zich terecht afgevraagd “waarin de

Kunst maken is voor een kunstenaar niet
iets wat hij doet voor de markt, maar iets
wat hij doet uit innerlijke noodzaak. Een
kunstenaar kan niet zonder zijn kunst.
Wanneer je de kunstenaar zijn kunst afneemt, neem je hem niet alleen zijn beroep
af, dan neem je hem zijn hele ziel en zaligheid af. Jo Houben, directeur van Cultuur
en Ondernemen, in Café Weltschmerz:
“Het is onvoorstelbaar dat mensen bereid
zijn hun hele leven op bijstandsniveau
door te brengen als ze hun ding maar kunnen doen. Er zijn heel veel kunstenaars die
dat er voor over hebben. Daar zou je eigenlijk maatschappelijk heel veel waardering
voor moeten hebben.”
Een kunstenaar is het schoolvoorbeeld van
een right brainer. Mensen met een dominante rechterhersenhelft worden gekenmerkt door hun holistische benadering,
levendige fantasie, creativiteit en impulsiviteit. Zij drijven op hun gevoel en intuïtie.
Zij omarmen de chaos en hebben niets met
ordening en structuur. Daardoor hebben
zij moeite met doelgericht, gestructureerd
en planmatig werken, maar zijn zij wel
meesters in het out-of-the-box denken.
Het zijn vrije geesten die niet uit de voeten kunnen met regeltjes en beperkingen.
Hun kracht ligt juist in het buiten de lijntjes kleuren, het afwijken van de gebaande
paden om nieuwe wegen te zoeken. Daarin
staan ze gelijk aan wetenschappers. Vanuit hun holistische oriëntatie overzien ze

de grote gehelen, zijn ze in staat dingen
vanuit een ander perspectief te bezien en
nieuwe, soms verrassende verbanden te
leggen. Als het gaat om vernieuwing en het
doorbreken van de status quo hebben we
die kunstenaar harder nodig dan wie ook.
Jo Houben: “Kunstenaar is de beroepsgroep die het beste is voorbereid op een arbeidsloze wereld in de zin dat ze elke dag
opnieuw zichzelf uitvinden, uit zichzelf
aan de slag gaan, hun eigen programma
maken, op hun eigen kompas varen. Daar
gaan kunstenaars ons in voor. In die zin
moeten we lenen van die kunstenaar. Kijken naar hoe zij in de wereld staan.”
De beroepspraktijk
Ook de beroepspraktijk van de kunstenaar
en de markt waarin hij opereert verschillen
fundamenteel van ondernemingen buiten
de creatieve sector. “Kunstenaars werken
niet vraaggestuurd, zoals de meeste ondernemingen doen”, legt Jonna van ‘t Hof (adviesbureau BBK) uit. “Je kunt niet zeggen:
er is een markt voor een x-aantal kunstwerken van die specifieke soort. Voor die
ene designvaas kun je misschien nog een
markt bepalen, maar voor beeldende kunst
is dat ontzettend moeilijk.” Een kunstenaar werkt niet vanuit de vraag, maar vanuit de expressie. Pas als het product klaar
is, gaat de kunstenaar kijken of er een koper voor te vinden is. In de creatieve sector
werkt het dus precies omgekeerd en is het
daardoor veel moeilijker om het product
aan de man te bengen. Van ‘t Hof: “Voor
conceptuele kunst of kunst die alleen in
musea terecht kan komen, is het nog veel
moeilijker. Als zo’n kunstenaar geluk
heeft, wordt hij een keer ontdekt door musea, maar daarvoor zal hij het toch moeten hebben van uitkeringen, bijbaantjes
en stipendia.” Opdrachten zijn wel meer
vraaggestuurd, maar dat is een heel andere manier van werken. Opdrachten zijn bovendien erg schaars en de opdrachten die
er zijn, betreffen vooral kunstwerken voor
de openbare ruimte buiten, waar niet elke
vorm van kunst zich voor leent.
Het succes van een kunstenaar staat of
valt met zijn naamsbekendheid en de mate
waarin hij in staat is een eigen, unieke
en herkenbare stijl te ontwikkelen. Met

name het unieke van het werk is bepalend voor het succes. Niek Hendrix legt
dat goed uit in ‘De Mythe van Cultureel
Ondernemerschap’
(gepubliceerd
op
Cultuureelpersbureau.nl): “Wie echt structureel geld wil verdienen zal concessies
moeten doen aan de vraag van die markt,
en dus succesproducten commercieel moeten uitbuiten. (....) Bedenk alleen wel, er is
een ongeschreven wet: wie zichzelf teveel

kunstenaar en oefenen zelfstandig hun beroep uit. Van ‘t Hof: “Vroeger werd in het
rechtssysteem heel duidelijk een verschil
gemaakt tussen beroep en bedrijf. Tegenwoordig staat het er nog wel maar wordt
er nauwelijks meer naar gehandeld. Kunstenaarschap is in feite een beroep, eerder
een roeping zelfs. De motivatie is kunst
maken, niet geld verdienen.” Daardoor
vinden kunstenaars het vaak ook moeilijk
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commercieel herhaalt, krijgt van diezelfde markt op zijn donder. Kunstwerken
zijn geld waard omdat het luxeproducten
zijn, zeldzame producten bij voorkeur. Er
mogen er wel een paar vergelijkbare zijn,
maar als er te veel van zijn, dan is de luxe
er vanaf en daalt de prijs (...).”
De specifieke talenten van de kunstenaar
spelen een steeds belangrijkere rol in ondernemingen buiten de creatieve sector,
met name daar waar het om innovatie
draait. Ze staan echter lijnrecht tegenover
de basisvaardigheden waarover elke ondernemer moet beschikken. Kunstenaars
voelen zich ook geen ondernemer. Zij zijn

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see
things differently. They’re not fond of rules. And they have no
respect for the status quo. You can quote them, disagree with
them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t
do is ignore them. Because they change things. They push the
human race forward. And while some may see them as the crazy
ones, we see genius. Because the people who are crazy enough
to think they can change the world, are the ones who do.
– Rob Siltanen –

om te onderhandelen en zijn zij doorgaans
de zwakkere partij in samenwerkingen.
BBZ en PW
Per definitie moeten alle zelfstandigen die
recht hebben op bijstand een uitkering krijgen op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Bijna 62% van
alle kunstenaars en maar liefst 90% van
alle beeldend kunstenaars is zelfstandige.
Je zou er dus vanuit mogen gaan dat kunstenaars, die het niet lukt op eigen kracht
het hoofd boven water te houden, terecht
kunnen in de BBZ. Helaas is dat een illusie. Het CBS heeft vorig jaar becijferd dat in
de praktijk slechts 40% van alle zelfstandigen daadwerkelijk in aanmerking komt
voor een uitkering op grond van het BBZ.
De levensvatbaarheidseis wordt gezien als
de grote boosdoener.
Wie door de gaten van het BBZ-net valt,
belandt in het verstikkende web van
de Participatie Wet (PW), bijstand in de
volksmond. De PW is volledig gericht op
uitstroom naar werk in loondienst en laat
geen ruimte voor het uitoefenen van een
zelfstandig beroep of ondernemingsactiviteiten. Met de komst van de PW is het
uitvoeren van zelfstandige activiteiten
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onder de zogenaamde Bescheiden Schaal
Regeling, ook wel bekend als de regeling
voor marginaal zelfstandigen, niet meer
toegestaan. Desondanks geven veel gemeenten hier in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden toch nog wel
toestemming voor.
Volgens de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ervaren de gemeenten het verdwijnen van de WWIK als een
groot gemis. Enerzijds worden zij geacht
maatwerk te leveren., anderzijds mogen
zij geen aparte voorzieningen treffen voor
kunstenaars. Met name voor startende
kunstenaars is er een enorm gat gevallen.
Intussen is sinds het verdwijnen van de
WWIK een verontrustend grote groep kunstenaars al in het sociale vangnet beland.
Een vangnet waarin duidelijk geen plaats
is voor kunstenaars. Zij raken in hun pogingen hun beroep te blijven uitoefenen,
voordurend verstrikt in het enorme web
van regels, verboden, verplichtingen en
beperkingen. Niet zelden leidt dit tot problemen met de uitkeringsinstantie en de
reële dreiging helemaal overboord gekieperd te worden.

vragen van kunstenaars worden afgewezen. Kunstenaars die wel worden toegelaten, worden er vaak na een jaar of zelfs
eerder weer uitgezet, omdat hun onderneming als niet levensvatbaar wordt beoordeeld. Beide groepen belanden dan in de
PW waar alle inkomsten worden gekort
terwijl daarvoor gemaakte onkosten niet in

Daar waar de intrinsieke motivatie heel hoog is,
komt de betalingskant altijd in het geding.
– Jo Houben, directeur Cultuur en Ondernemen –

Everyone is a genius. But if you judge a fish
by its ability to climb a tree, it will live its
whole life believing that it is stupid.
– Albert Einstein –
Pijnpunten
“Het is echt schrijnend”, zegt juriste sociale zekerheid Coby van den Berg. “De huidige wetgeving veroorzaakt zoveel problemen. De situatie is voor kunstenaars echt
nog nooit zó slecht geweest!” Volgens Coby
ontstaan de problemen vooral doordat de
mensen die het moeten beoordelen te weinig kennis hebben van de beroepspraktijk
van kunstenaars en de creatieve markt.
Ook kunstenaars die worden ontslagen uit
een bijbaan in loondienst en daardoor in de
WW terechtkomen, lopen hier tegenaan. In
de onlangs door Kunsten ‘92 gepresenteerde ‘Arbeidsmarktagenda voor de culturele
en creatieve sector 2017 – 2023’ wordt dit
probleem eveneens gesignaleerd. Een van
de daarin gegeven adviezen is “dat uitkeringsinstantie UWV extra kennis vergaart
over de culturele en creatieve sector om zo
mensen uit deze wereld beter te kunnen
begeleiden als ze zonder werk zitten.” Dit
advies zou ook ter harte moeten worden
genomen door de gemeentelijke sociale
diensten en dan met name door de afdeling
zelfstandigen die het BBZ uitvoert.
Het is juist door het gebrek aan kennis van
de beroepspraktijk van kunstenaars en de
creatieve markt dat vrijwel alle BBZ-aan14

aftrek mogen worden gebracht. “In het verleden is er veel geprocedeerd over de vraag
of je als zelfstandige met inkomsten je
kosten mag aftrekken. Die procedures zijn
verloren, omdat de wet daar geen ruimte
voor geeft”, vertelt Coby. “Er moet gekeken
worden naar de individuele situatie. Daar
moet maatwerk op toegepast worden. Behalve met de landelijke wetgeving, heb je
te maken met de gemeentelijke verordeningen waarin dingen worden uitgewerkt. Je
moet kijken wat daarin mogelijk is.”
Een ander pijnpunt dat naar voren komt in
de gesprekken met Coby en de BBK is het
gebrek aan kennis bij de sociale dienst met
betrekking tot het voeren van een boekhouding en de belastingwetgeving. Het
gaat vaak mis bij het verrekenen van inkomsten en uitgaven. De sociale dienst wil
dan bruto bedragen verrekenen met een
netto bijstand. Vaak blijken ze ook niet op
de hoogte van de uitzondering die de wetgeving maakt voor zelfstandigen. Voor hen
geldt de fiscale boekhouding en wetgeving
in plaats van de veel strengere regels van
BBZ en PW. Hierdoor worden onbelaste
onkostenvergoedingen vaak ten onrechte
gezien (en gekort) als ‘loon in natura’.
Ook de sollicitatieplicht wordt als een belemmering ervaren. Als kunstenaar ben je
dan alleen nog maar bezig met solliciteren
en alle frustraties daaromheen, waardoor
je niet meer aan kunst maken toekomt.
“Het is erg jammer dat je niet de ruimte
krijgt om op zoek te gaan naar een freelance klus of een expositie in plaats van naar
Coby van den Berg wijst erop dat je als kunstenaar niet moet
schromen om te gaan procederen als je problemen krijgt met
de sociale dienst of het UWV. Mensen in de bijstand hebben
recht op een toevoeging en betalen slechts een hele lage
bijdrage. Het is lastig een advocaat te vinden die gespecialiseerd is in sociale zekerheid en ook nog diepgaande kennis
heeft van de creatieve sector. Daarom is het belangrijk om lid
te zijn van een vakvereniging, want daar zit die expertise wel.
Coby: “Ik krijg zoveel ellende op mijn bordje. Dan denk ik waarom heb je je vakbond niet even gebeld? Dan had dit allemaal
voorkomen kunnen worden. Laat je informeren, want je kent
de regels niet. Ik wel, want dat is mijn vak.”
https://www.kwartieradvocaten.nl

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/44/kunstenaars-afgestudeerden-creatieve-opleidingen-2017
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2017/11/Arbeidsmarktagenda-culturele-en-creatieve-sector-2017-2023.pdf
https://www.cafeweltschmerz.nl/category/gasten-en-interviewers/jo-houben/
https://www.buzzfeed.com/juliapugachevsky/everyday-struggles-of-being-a-right-brained-person

een baantje in loondienst. Die flexibiliteit
zit er absoluut niet in”, zegt Van ‘t Hof. “Dat
is een makke in de wet, niet van de uitvoering door de gemeenten.” Dat terwijl zelfs
voor het kabinet duidelijk is dat “kunstenaars en creatieven moeilijk inpasbaar zijn
op de arbeidsmarkt.”
Daarnaast wordt het gebrek aan vrijheid
als belangrijk pijnpunt ervaren. Veel kunstenaars kiezen ervoor onder bijstandsniveau aan te modderen, omdat ze alles
moeten gaan verantwoorden zodra ze een
aanvullende uitkering aanvragen. Zij ervaren dat als een onacceptabele beperking
van hun vrijheid en als een inbreuk op hun
privacy.
Paradigma
Om met Henry David Thoreau te spreken:
“It’s not what you look at that matters, it’s
what you see.” Als we de arbeidspositie
van kunstenaars echt blijvend willen verbeteren en de gaten in het sociale vangnet
dicht willen weven, dan zullen we met
z’n allen eerst een paar fikse mindshifts

naar die nooit iets uitvoert en alleen maar
op kosten van de samenleving leeft. Veel
mensen realiseren zich niet wat de samenleving ervoor terugkrijgt. Want wie wil er
tenslotte leven in een wereld zonder muziek, film, dans, toneel, foto’s, schilderijen, beelden en andere kunst? Ook het idee
dat kunst geen werk is maar een (linkse)
hobby, moeten we schrappen. Het CBS
rekent kunstenaars tot de werkenden op
het hoogste beroepsniveau. Zij vallen wat
hun vaardigheden en de zwaarte van hun
taken betreft in dezelfde categorie als marketingmanagers, ingenieurs en artsen. Ze
krijgen alleen niet hetzelfde honorarium.
Zelf heb ik mijn roots in het onderwijs. Het
eerste dat je daar leert is dat het belangrijk is dat je alle kinderen gelijk behandelt, maar dat dat niet betekent dat je elk
kind exact evenveel minuten van je tijd
en aandacht geeft. Het betekent dat je elk
kind precies zoveel aandacht, begeleiding
en uitdaging geeft als het nodig heeft om
zich optimaal te ontwikkelen. Als we naar
de aard van de kunstenaar kijken, sluit die
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moeten maken. Als we de kunstenaar een
adequate plaats in de samenleving willen
geven, zullen we hem en zijn beroepspraktijk eerst anders moeten leren zien; hem
beoordelen vanuit zijn toegevoegde waarde voor de samenleving en niet vanuit zijn
vermogen materieel gewin te realiseren.
Allereerst moeten we ons bevrijden van
enkele hardnekkige vooroordelen. We
moeten af van het beeld van de kunste-

het beste aan bij het sterrenbeeld vissen.
Zelfs Einstein wist al dat je van een vis niet
mag verwachten dat hij in een boom klimt
of opzit en pootjes geeft. Voor kunstenaars
en andere ondernemers dezelfde regels
hanteren, is vanuit dit licht bezien, in tegenstelling tot wat het kabinet beweert,
dus juist alles behalve fair.
Kunst is geen gebruiks- of verbruiksartikel. Kunst is voor alles voedsel voor de

ziel. Feitelijk een immaterieel goed dus.
Elke boekhouder, accountant en belastingdeskundige zal beamen dat immaterieel
goed zeker een bepaalde waarde vertegenwoordigt, maar dat het onmogelijk is die
waarde uit te drukken in geld. Een bepaald
kunstwerk zal voor de een goud waard zijn
en voor de ander helemaal niets, of om met
de volksmond te spreken: “het is waard
wat een gek ervoor geeft.” Hoe reëel is het
om marktwerking toe te passen op immateriële zaken? En hoe reëel is het dan om
marktwerking los te laten op kunst?
We zijn er met z’n allen van overtuigd dat
kunst onontbeerlijk is voor de samenleving. Tegelijkertijd zijn wij als samenleving
niet bereid daar iets voor terug te geven.
Wij vinden dat die subsidies maar moeten worden afgeschaft en dat kunstenaars
maar gewoon, net als wij, zelf hun broek
moeten ophouden. De vraag is waar we
meer mee gebaat zijn. Met een kunstenaar
die zijn toevlucht moet zoeken tot slecht
betaalde baantjes voor laaggeschoolden
en die daardoor niet of nauwelijks nog toekomt aan het maken van zijn kunst, of met
een kunstenaar die door de samenleving
wordt onderhouden en die zo de ruimte
krijgt de samenleving te verrijken met zijn
artistieke creaties? Met een laaggeschoolde arbeider die met een bijstandsuitkering
verpietert achter de geraniums of met een
laaggeschoolde arbeider die het baantje
van de kunstenaar overneemt, die daardoor weer op een zinvolle manier kan bijdragen aan de maatschappij, zijn zelfrespect kan behouden en ook de kans krijgt
verder te komen dan slechts overleven?
Er zijn al genoeg cijfers en conclusies die
aantonen dat ons huidige systeem van
sociale zekerheid voor teveel mensen een
uitzichtloos eindstation is. Als je om wat
voor onfortuinlijke reden dan ook eenmaal
in het vangnet terecht komt, mag je de rest
van je leven spartelen om te overleven.
Meer zit er dan helaas niet meer voor je in.
Daar fundamenteel iets aan veranderen,
is een taak van de landelijke politiek. Gemeenten moeten roeien met de riemen die
ze krijgen. De gemeente heeft echter niet
alleen de verantwoording om het landelijke overheidsbeleid uit te voeren, maar
ook de verantwoording om te zorgen dat
alle burgers, inclusief kunstenaars, een
fatsoenlijk bestaan hebben en de kans het
maximale uit zichzelf te halen. Gemeenten
hebben de keuze of ze de middelen die ze
hebben inzetten voor dat laatste of enkel
de regeltjes toepassen en maling hebben
n
aan de rest.
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