Inhaalbeweging sector beeldende en audiovisuele kunst positief maar nog niet voltooid.
Analyse adviezen Kunstendecreet 2013-2016. BAM 19 juni 2012
Sinds 2006 kunnen organisaties voor audiovisuele en beeldende kunst meerjarige subsidies aanvragen in het
kader van het Kunstendecreet dat dan in werking trad. Binnen het Kunstendecreet zouden verschillende
disciplines en werkvormen op een gelijkwaardige manier beoordeeld en ondersteund worden. De achterstand
ten aanzien van andere sectoren en de onderfinanciering wordt slechts met mondjesmaat ingehaald: in 2006
komt er een eerste stijging, maar de inhaalbeweging valt stil en de sector gaat er zelfs op achteruit in 2010.
De kunstenaarsbeurzen gaan er tussen 2010 en 2012 drastisch op achteruit.
	
  
Bij de start van de subsidieronde 2013-2016 was iedereen het erover eens dat er eindelijk werk moest
gemaakt worden van een inhaalbeweging naar gelijkwaardigheid voor de beeldende en audiovisuele kunsten
alsook voor kunsteducatie, publicaties en sociaalartistieke initiatieven. Geen gemakkelijke oefening als men
weet dat het budget voor kunsten door besparingen gedaald is sinds 2010, er 10% wordt gereserveerd voor
projecten (inclusief kunstenaars) en men streeft naar werkbare budgetten in alle sectoren van de kunsten
waarmee de trend naar onderfinanciering wordt tegengegaan. 'Meer voor minder', kort gezegd. Deze
krachtlijnen worden onderschreven door de belangenbehartigers, de steunpunten en de minister in de vorm
van een charter.
Laten we de adviezen over alle aanvragen voor meerjarige subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet
voor de periode 2013-2014 en 2013-2016 die de beoordelingscommissies en het agentschap Kunsten en
Erfgoed aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege overhandigden toetsen aan enkele
uitgangspunten van deze ronde, zoals het charter en de landschapsteksten van de beoordelingscommissies en
van de steunpunten.
Een blik op het kunstenveld
De adviescommissie stelt dat «(...) enkele grotere sectoren licht inleveren om relatief grote inhaalbewegingen
toe te laten bij enkele kleinere sectoren», «(...) de beoordelingscommissies (op één na) bereid waren om
heroriëntering van middelen van meer gevestigde sectoren naar ‘kleinere’ sectoren bespreekbaar te maken»
en «(...) dat er slechts een zeer kleine inkrimping van het budget van de grotere sectoren (muziek, theater en
multidisciplinair) nodig zou zijn om nagenoeg alle positief beoordeelde organisaties van de kleinere sectoren
toe te kennen wat hun beoordelende commissie voorstelde (publicaties, audiovisuele kunst, beeldende kunst,
kunsteducatie, sociaalartistiek)».

Grafiek: sectoren in 2010, 2011 en 2013.

Beeldende kunst
(We beperken ons tot de organisaties die indienden bij de commissie beeldende kunst. Er bevinden zich ook
organisaties beeldende kunst bij de commissie multidisciplinair, kunsteducatie en publicaties).
BAM pleit in zijn veldanalyse voor een veld als vruchtbare biotoop, waar diverse functies worden afgedekt
door verschillende organisatievormen die op elkaar inspelen en elkaar versterken.
De beoordelingscommissie beeldende kunst stelt dat de opbouw van een veld voor
beeldendekunstorganisaties recent is en nog volop aan de gang. De bestaande organisaties die goed
functioneren (groot én klein) zijn jarenlang ondergefinancierd geweets en moeten nu verder kunnen
professionaliseren. Daarbij is de instroom van nieuwe organisaties nog steeds noodzakelijk. De commissie
heeft vooral gekeken naar de functies die ze als noodzakelijk acht voor een goed functionerend veld. Daarbij
stelt ze minstens één initiatief per functie voor. De commissie geeft ook aan dat bepaalde functies nog verder
uitgebouwd en ontwikkeld kunnen worden.
Het ontwikkelingsproces naar een minimale basisstructuur voor beeldende kunst organisaties zit op een goed
spoor maar is nog niet voltooid, waardoor het logisch is dat hier eerder geïnvesteerd dan bespaard moet
worden.

Grafiek: hoogste, laagste en gemiddelde subsidiebedragen bij BK en AK.

Commentaar:
− Het totaal geadviseerde bedrag voor beeldende kunst stijgt en zo ook het aandeel ervan in het
Kunstendecreet: van €4.715.000 (beslissing Vlaamse Regering 2010) naar €4.860.000
(adviescommissie, zonder het gevraagde extra budget van de adviescommissie, 2013). Dat strookt
met de principes van het charter. Deze stijging is echter zeer relatief ten opzichte van het aandeel van
andere sectoren: van 4,81% in 2010 naar 5,59% in 2013.
− Twintig organisaties worden positief beoordeeld en dat is er één minder dan de vorige ronde; 3
organisaties stromen uit, 3 organisaties stromen in en 1 dient in bij een andere commissie. Deze
instroom strookt met het charter.
− Het gemiddelde geadviseerde bedrag stijgt van €224.523 (2010) naar €270.000 (2013).
− 14 organisaties krijgen meer, 3 organisaties krijgen minder dan in 2010 en er zijn 3 instromers.
− De hoogste bedragen bij de adviezen stijgen van €705.000 naar €850.000, maar dat is relatief met
vergelijkbare organisaties in andere sectoren. De laagste geadviseerde bedragen, namelijk 50.000
euro, blijven laag en onder de grens van 'werkbare subsidies'. De onderfinanciering is een stuk
ingehaald voor de middelgrote en kleine organisaties maar blijft bestaan bij enkele allerkleinsten.
− Het verschil tussen de adviezen voor beeldende kunst en adviezen in andere commissies voor
vergelijkbare organisaties wordt kleiner. In vorige rondes viel op dat beeldendekunstorganisaties die
bijvoorbeeld indienen bij de commissie multidisciplinair een hoger bedrag kregen dan gelijkaardige

initiatieven die indienden bij de commissie beeldende kunst.
De meerderheid van de organisaties zijn kleine organisaties (14) met een subsidie tussen 50.000 en
265.000 euro. De stijging van de geadviseerde bedragen maakt dat hun budget 'werkbaar' wordt maar
het blijven kleine organisaties met een basisniveau wat betreft mogelijkheden om het team, de
werkingsmiddelen en de functies in te vullen. Twee organisaties krijgen een advies van 300.000 euro
en 4 organisaties met een advies tussen de 400.000 en 850.000 euro zijn middelgroot.
− De grote instellingen beeldende kunst zijn de musea en zijn in hoofdzaak erfgoedinstellingen die als
dusdanig gesubsidieerd worden op Vlaams, provinciaal of stedelijk niveau. De meesten onder hen
komen niet voor in het Kunstendecreet met uitzondering van het S.M.A.K.
Conclusie: deze adviezen betekenen een positieve maar beperkte inhaalbeweging en de meerderheid van de
organisaties blijft onder het niveau van de organisaties in sectoren als theater, muziek of multidisciplinair.
−

Audiovisuele kunst
(we beperken ons tot de organisaties die indienden bij de commissie audiovisuele kunst. Er bevinden zich
ook organisaties audiovisuele kunst bij de commissie multidisciplinair, kunsteducatie en publicaties).
BAM pleit in het masterplan voor een audiovisueel vertonerveld 'Fast Forward', opgesteld in samenwerking
met de sector, voor een stevige uitbouw van een structuur van organisaties die functies als presentatie,
omkadering, reflectie en educatie op een eigentijdse manier invullen. Als allerkleinste sector is deze het
meest aan een inhaalbeweging toe, temeer omdat de productiekant bloeit als nooit voorheen en we in een
audiovisuele en multimediale omgeving leven.
De beoordelingscommissie pleit voor diverse werkvormen en functies om een zo divers mogelijk aanbod te
garanderen en zet in op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sector. Een inhaalbeweging
die reeds jaren beloofd werd moet zuurstof en stimulans bieden voor deze kleine sector in beweging.
(zie bovenstaande grafiek: hoogste, laagste en gemiddelde subsidiebedragen bij beeldende kunst en
audiovisuele kunst)
Commentaar:
− Het totaal geadviseerde bedrag voor audiovisuele kunst stijgt en zo ook het aandeel ervan in het
Kunstendecreet: van €2.239.000 (beslissing Vlaamse Regering 2010) naar €2.492.000 (voorstel
commissie 2013). Dat strookt met de principes van het charter. Deze stijging is echter zeer klein ten
opzichte van het aandeel van andere sectoren: van 2,28% in 2010 naar 2,86% in 2013.
− 20 organisaties kregen een positief advies (22 in 2010). Drie organisaties stromen uit, 1 fusioneert, 1
vormt zich om, 1 dient niet meer in en 4 nieuwe stromen in. Deze instroom is positief en strookt met
het charter.
− Het gemiddelde geadviseerde bedrag stijgt van €101.772 in 2010 naar €124.000 euro in 2013: 19
organisaties stijgen en 1 organisatie krijgt een advies dat minder is dan het niveau van 2010. Dat
strookt met het charter. Deze stijging moet meteen gerelativeerd worden. Alle organisaties

audiovisuele kunsten zijn 'klein' volgens de standaarden in het decreet. Een middelgrote organisatie
als het nieuwe Open Doek is nog steeds 'klein' met een advies van €330.000. Dat betekent dat het
budget werkbaar wordt, maar het betekent ook dat de mogelijkheden om team, werkingsmiddelen en
functies in te vullen beperkt blijven tot een basisniveau.
− De hoogste bedragen bij de adviezen stijgen van €234.000 naar €330.000. Dat betekent dat er geen
enkele middelgrote of grote organisatie is in audiovisuele kunst die een voortrekkersrol of
vuurtorenfunctie kan spelen. De laagste bedragen (enkele organisaties schommelen tussen 60.000 en
75.000 euro) blijven laag en onder de grens van 'werkbare subsidies'. De onderfinanciering is een
stuk ingehaald voor de kleine organisaties maar blijft bestaan bij enkele allerkleinsten.
Het verschil tussen de adviezen voor audiovisuele kunst en adviezen in andere commissies voor
vergelijkbare organisaties blijft groot. Een middelgrote organisatie als het nieuwe Open Doek wordt
ongeveer de helft geadviseerd als een gelijkaardige organisatie binnen multidisciplinair, waarbij het
advies als mimimaal maar werkbaar wordt ervaren.
Conclusie: Er is een eerste positieve stap gezet weg van de onderfinanciering maar de geadviseerde bedragen
blijven bijzonder laag in relatie tot de werkingen en in relatie tot andere sectoren. Haast alle organisaties
blijven kleine organisaties. De inhaalbeweging is dus net gestart en nog niet voltooid.
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