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Open Brief aan de Tweede Kamer
De BBK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, vertegenwoordigt beeldend
kunstenaars, waarvan velen onder de Tozo-regeling voor zzp’ers vallen. Toch kunnen niet
al onze leden een beroep doen op deze regeling: zij die geen regelmatige inkomsten
hebben van hun praktijk, een bijbaan hebben in de horeca, of werken met nul-urencontracten in verschillende sectoren. Dat 80% van de beeldende kunstenaars sowieso
minder verdient dan 20.000 euro bruto per jaar (zie: https://bknl.nl/wp/wpcontent/uploads/2019/06/BKNL_CollectiveSelfie_spreads.pdf) is al geen pré. Vaste kosten,
zoals atelierhuur en energie, blijven doorlopen. Voor kunstenaars uit landen van buiten de
EU geldt, dat een beroep op financiële ondersteuning hun verblijfsstatus in gevaar zou
brengen. Ook na het hervatten van hun normale ritme zullen de quarantaine-gevolgen
beeldend kunstenaars zeker nog lang treffen.
Wij vragen om een nood-basisinkomen voor alle kunstenaars wonende in
Nederland vanaf maart tot het einde van 2020, met herziening van de situatie in
december 2020. Het kan gedistribueerd worden op basis van bij de beeldend
kunstenaarsorganisaties, (zoals de BBK) ingeschreven kunstenaars.
Beeldende kunst laat kritisch denken en geeft tegelijkertijd evenwicht aan individu en
maatschappij. Beeldende kunst zorgt voor de invulling van het leven, vol en goed. De
uitkomst van beeldende kunst is de achtergrond van je leven.
Namens het bestuur van de BBK,
Sofia Kapnissi,
Loek Schönbeck

30 March 2020

Open Letter to the Parliament
BBK, the Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, represents visual artists; many
of our members fall under the Tozo – Extra support for Self-employed persons (zzp’ ers).
Yet not all our members can apply for this support: artists who do not have a regular
income from their artistic practice, or have a side job in the catering/ hospitality industry, or
others who work on 0-hour-contracts in various sectors. That 80% of the visual artists
anyway – even in normal situation – earn less than 20.000 euros gross income per year is
already a problem. (see: https://bknl.nl/wp/wpcontent/uploads/2019/06/BKNL_CollectiveSelfie_spreads.pdf). Overhead costs like the
studio rent and energy keep running. For artists from countries outside the EU the situation
is that they cannot even apply for financial support because that would jeopardise their
residence status in the Netherlands. Even after a normal rhythm has been established, the
quarantine consequences will affect visual artists for a long time.
We request an emergency basic income for all the visual artists living in the
Netherlands, from March till the end of 2020 and with re-evaluation of the situation
in December 2020. This can be distributed via the visual artists’ organisations, like
BBK, to the subscribed members.
Visual art raises critical thinking and at the same time offers balance to the individual and
the society. Visual art contributes to the fulfilment of life, complete and good. The outcome
of visual art is the background of your life.
On behalf of the BBK board,
Sofia Kapnissi
Loek Schönbeck

