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HOOFDSTUK I 
 
INLEIDING, DOELSTELLING EN METHODE 
 
 
 
In zijn “Beleidsbrief Cultuur 2008” (p.10) geeft Minister Anciaux aan dat 
hij een heel sterk accent wil leggen op de positie van de individuele kun-
stenaar. Eén van de initiatieven hiertoe is het introduceren van microkre-
dieten voor zelfstandige kunstenaars. 
In dat kader werd door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
(afdeling beleid) een overheidsopdracht uitgeschreven met als titel: “Mo-
gelijkheden van microkredieten aan kunstenaars”. 
 
Aan Kunstenloket vzw werd de opdracht gegund. De opdracht is gericht op 
het bestuderen van de mogelijkheden voor microkredieten in Vlaanderen 
en het uitwerken van een actieplan om de implementatie van microkredie-
ten vorm te geven. 
Via microkredieten zouden kunstenaars een beperkte lening kunnen aan-
vragen voor kleine investeringen die eigen zijn aan hun specialiteit, zoals 
een computer of uitrusting. Het geld is bedoeld als startkapitaal, dat later 
teruggevorderd wordt. Via microkredieten zou de leemte tussen Cultuur-
Invest en de mogelijkheden die subsidie biedt, kunnen worden opgevuld. 
 
Het voorliggende rapport  wil een antwoord bieden op een aantal vragen: 

1. Wat is microkrediet?  
Een aantal organisaties, in binnen- en buitenland, hanteren micro-
krediet als een werkbare vorm van beperkte kredietverlening. Kan 
uit deze praxis een definitie van het begrip gedistilleerd worden? 

2. Waarom hebben kunstenaars nood aan microkredieten? 
Zijn kunstenaars bekend met dit systeem van kredietverlening? 
Hebben ze er nood aan? Voor wat zouden ze een microkrediet op-
nemen? Welke voordelen biedt het microkrediet tegenover andere 
bestaande vormen van krediet? 

3. Welke kunstenaars zouden een beroep doen op microkrediet? 
We willen achterhalen welk profiel ‘de kunstenaar’ heeft die met mi-
crokrediet zou werken. In welke discipline(s) is hij actief? Gaat het 
om professionals, semiprofs of amateurkunstenaars? Al dan niet 
zelfstandig? ... 
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4. Wanneer in hun loopbaan zouden kunstenaars microkrediet opne-
men?  
Beginnend kunstenaar? Bij de aanvang van een nieuw project? 

5. Wat brengt een herdefiniëring van het begrip microkrediet op basis 
van bevindingen uit het voorgaande? 
Zijn de gevonden definities van microkrediet valabel in de artistieke 
context, rekening houdend met de bevinding uit vorige twee vra-
gen? Kan een voor de artistieke sector werkbare definitie van micro-
krediet worden opgetekend? 

6. Hoe zou het systeem van microkredieten kunnen functioneren in een 
artistieke context? 
Kan een systeem van microkredieten voor de artistieke sector wor-
den op punt gesteld en geïmplementeerd? Welk traject dient hiertoe 
te worden opgezet?  

 
 
De gevolgde methodiek 
 
1. Omschrijving van het begrip microkrediet.  
Het doel van deze fase was de bestaande en beschikbare informatie met 
betrekking tot microkredieten, zoals deze toegepast worden, te inventari-
seren. Enerzijds werd nagegaan op welke wijze binnenlandse organisaties 
dat begrip definiëren en toepassen. Anderzijds werd ook naar de ons om-
liggende landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) ge-
keken om na te gaan of er en hoe microkredieten worden toegepast in de 
artistieke sector. 
In deze fase vond in eerste instantie een verkenning van het systeem mi-
crokredieten plaats door een bevraging en deskresearch. Het beoogde re-
sultaat was inzicht te krijgen in de verschillende systemen van microkre-
diet. 
 
2. Welke kunstenaars zouden wanneer en waarom een beroep doen op  
 microkrediet? 
In deze fase werd getracht om het afgebakende begrip te toetsen aan de 
reële situatie van de kunstenaar.  
 
In eerste instantie werden experts uit de financiële en artistieke sector 
bevraagd over hun visie op het verlenen van microkredieten aan kunste-
naars. Het was de bedoeling te polsen naar de nood en toepasbaarheid 
van een systeem van microkredieten en de financiële knelpunten die erva-
ren worden om zich als zelfstandig kunstenaar verder te ontwikkelen. 
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Met de resultaten van dit kwalitatief onderzoek als uitgangspunt, werd een 
vragenschema opgesteld ter enquêtering van kunstenaars. Op basis van 
de databank van het Kunstenloket, aangevuld met databanken van o.a. 
steunpunten en belangenorganisaties, werden individuele kunstenaars en 
artistieke organisaties online bevraagd. De resultaten van dit kwantitatief 
onderzoek werden anoniem verwerkt.  
 
3. Naar een systeem van microkrediet, werkbaar in de binnenlandse  
 artistieke context. 
Met de kwantitatieve en kwalitatieve input uit de vorige fase als uitgangs-
punt, werd het begrip microkrediet opnieuw gedefinieerd en werd getracht 
voor de kunstenaar een systeem van microkrediet te formuleren. Er werd 
nagegaan welke de knelpunten zijn en hoe ze kunnen worden opgelost. 
Een actieplan werd opgesteld. 
 
4. Stuurgroep 
Omdat een eventueel systeem van microkrediet in de artistieke sector 
nieuw is, en omdat het kwantitatief en kwalitatief onderzoek wellicht  
‘nieuwe’ inzichten in de sector zou kunnen opleveren, werd zowel door 
Kunstenloket als door de opdrachtgever de wens uitgedrukt nauw samen 
te werken. Bijsturing, verfijning en aanvulling van het onderzoeksvoorstel 
moesten mogelijk blijven. Hiertoe werd door de opdrachtgever een stuur-
groep geïnstalleerd1. Gedurende het project kwam de stuurgroep zeven 
keer samen waarbij de evolutie, richtingen, knelpunten, … van het onder-
zoek  werden besproken2. 
 
Met dank aan … 
De opdracht kan maar tot een goed einde worden gebracht door de input 
van verschillende partners, zowel voor het kwantitatieve als het kwalita-
tieve luik. Zij waren zonder terughoudendheid bereid hun kennis en erva-
ring met ons te delen en hiervoor tijd vrij te maken. Ook de leden van de 
stuurgroep deelden met ons hun kennis en gaven mee richting aan het 
onderzoek.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bijlag 1 :  Stuurgroep: leden. 
2 Bijlage 2 :  Stuurgroep: vergaderingen en verslagen. 
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HOOFDSTUK II 
 

OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP 
MICROKREDIET 
 
 
 
Doel: De bestaande en beschikbare informatie met betrekking tot micro-
kredieten, zoals deze toegepast worden inventariseren. 
 
 
 
1. Algemeen kader 
 
Microfinanciering kwam er in eerste plaats als hulp bij het starten van een 
zelfstandige activiteit. 
 
Om een eigen zaak te kunnen oprichten is het nodig om over het nodige 
startkapitaal te beschikken. Indien men dit kapitaal niet heeft en geen 
toegang heeft tot het traditionele krediet, is men genoodzaakt om zijn 
plannen voor onbepaalde termijn op te bergen. 
Een van de oplossingen is het microkrediet. Indien aan bepaalde voor-
waarden voldaan wordt, krijgt men toegang tot het microkrediet. Dit kan 
dan helpen om zijn projecten toch te verwezenlijken. 
Microfinanciering kan zo mensen helpen om in hun eigen inkomsten te 
voorzien door middel van de creatie van een eigen zelfstandige activiteit. 
Het is vooral een alternatief voor mensen die zich in een precaire situatie 
bevinden. 
 
Het maximumbedrag van een microkrediet is eerder beperkt en de loop-
tijd van het krediet kan kort of lang zijn. Het krediet kan ook toegekend 
worden aan een individu of aan een groep3.  

                                                 
3 In de Zuiderse landen dienen de leningen terugbetaald binnen enkele dagen weken of 
maanden. In het Noorden zijn er looptijden van enkele jaren. Het krediet wordt hier bijna uit-
sluitend toegekend aan individuele personen. Dit heeft voor gevolg dat het terugbetaling-
percentage lager ligt dan in het Zuiden.  
Bron:”De impact van microfinanciering in België” Studie door Proximity Finance Foundation 
met de steun van de Koning Boudewijnstichting, 2007. 
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Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) rekenen hun klanten ook interest 
aan. MFI’s moeten immers, net zoals de traditionele banken, hun vaste en 
variabele kosten kunnen dekken. Wanneer dit niet het geval is, zal de 
duurzaamheid en de groei van de MFI’s afhangen van subsidies en giften. 
Het probleem is echter dat het totaal van subsidies en giften meestal niet 
genoeg bedraagt om aan de totale kredietvraag te kunnen voldoen. Een 
volwaardige MFI dient dus winstgevend te zijn, het sociale aspect mag 
daarbij niet uit het oog worden verloren. 
 
Soms vragen MFI’s ook een waarborg alvorens het microkrediet ter be-
schikking te stellen. Voorstanders van een waarborg pleiten dat microkre-
dieten leningen zijn, en leningen dienen terugbetaald te worden. De sanc-
tie van het innen van een gegeven waarborg spoort aan tot terugbetaling. 
Wanneer er geen waarborg vereist is, blijft een gedegen responsabilise-
ring noodzakelijk.  
 
De microfinancieringsinstelling moet dus voldoende informatie verschaffen 
betreffende haar producten en voorwaarden. Belangrijk blijft de rol van de 
instelling in de analyse van het dossier van de aanvrager. Dit om te ver-
mijden dat micro-ondernemers in een negatieve spiraal terecht komen.  
 
Men mag zich echter niet blindstaren op de positieve ervaringen. Microfi-
nanciering kan immers ook negatieve effecten hebben: vele micro-
ondernemers zijn al na korte periode verplicht hun zelfstandige activiteit 
stop te zetten en komen dan in een nog slechtere financiële toestand te-
recht4. 
Starten als zelfstandig ondernemer met behulp van microkrediet is dus 
iets waarover zeer goed dient nagedacht te worden. In de beginfase is 
begeleiding zeer belangrijk. Uit de praktijk van Hefboom blijkt dat vele 
kredietbegunstigden nood hebben aan operationeel advies en begeleiding, 
in het bijzonder hulp bij het commercialiseren van hun product of dienst 
en fiscale begeleiding. Bovendien kunnen de begeleidingsinstellingen, bij 
specifieke problemen, de micro-ondernemer in contact brengen met pro-
fessionals uit hun netwerk die gespecialiseerd zijn in een welbepaald do-
mein. 

                                                                                                                                                      
Deze stelling is strijdig met de mening van de experten uit de kwalitatieve bevraging. Wellicht 
komt dit doordat zij de nadruk leggen op de noodzaak aan betrokkenheid van de individue-
le kunstenaar. 
4 ”De impact van microfinanciering in België” Studie door Proximity Finance Foundation Met 
de steun van de Koning Boudewijnstichting, 2007, p.2. 
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Ook de motivatie die iemand in zich heeft om te starten als zelfstandige 
(te ondernemen) en de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden zijn be-
langrijke elementen voor het welslagen. 
 
Een optimale samenwerking tussen drie partijen - de microfinancieringsin-
stelling, de begeleidingsinstelling en de kandidaat-ondernemer – is nood-
zakelijk om de kans op succes te maximaliseren. 
 
 
 
2. Microfinanciering in België 
 
Er bestaan enkele vormen van microfinanciering in België. De meeste fi-
nancieringsmogelijkheden zijn gericht op kleine ondernemers die moeilijk 
of geen toegang krijgen tot het bancaire krediet. Het gaat niet enkel om 
organisaties die microkredieten verstrekken, maar bv. ook om organisa-
ties die beurzen verstrekken aan starters. Er zijn 3 microfinancieringsin-
stellingen in België (Brusoc, Crédal en het Participatiefonds). Het zijn ech-
ter geen microfinancieringsinstellingen in de strikte zin, aangezien ze nog 
andere producten aanbieden.  
 
Daarnaast zijn er 2 organisaties die ondersteunende activiteiten aanbieden 
(Hefboom en Sowalfin). 
In deze context wijzen we ook op de studie van de Koning Bouwdewijn-
stichting (Praktische Gids voor microkrediet: de ervaring van de solidaire 
lening)5. Deze gids is vrij praktisch opgevat en kan nuttig zijn als naslag-
werk. 
 
 
2.1. Instellingen voor microfinanciering in België 
 
BRUSOC N.V. 

 
Stassartstraat, 32 
B-1050 Brussel 
brusoc@gimb.be
Tel. +32 2 548.22.11 
Fax. +32 2 511.90.74 
www.srib.be

 
                                                 
5 http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=178124&LangType=2067
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Brusoc steunt, sinds haar oprichting in 2001, in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest de ontwikkeling van de sociale en de lokale economie. 
Het filiaal maakt deel uit van de overkoepelende groep GIMB (Gewestelij-
ke Investeringsmaatschappij voor Brussel). 
Met betrekking tot Doelstelling II (financiële steun voor de start of uitbrei-
ding van activiteiten voor zelfstandige en zeer kleine ondernemingen) ont-
vangt Brusoc ook bijstand van EFRO, het Europees Fonds voor de Regio-
nale Ontwikkeling. 
De zone Doelstelling II bestrijkt wijken gelegen in Anderlecht, de Stad 
Brussel, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en 
Schaarbeek. 
 
Brusoc heeft 3 financieringsinstrumenten ter beschikking:  
- het Microkrediet 
- het Startersfonds 
- de Achtergestelde Lening 
Via Microkrediet en Startersfonds steunt Brusoc de lokale economie. 
De achtergestelde lening steunt de sociale economie. 
 
 
Kenmerken microkrediet 

- Bedrag: 1.250 – 25.000 euro. 
- Eigen inbreng van 620 euro vereist. Inbreng in natura wordt verre-

kend. 
- Intrestvoet: jaarlijks 4%.  
- Terugbetalingsperiode: 1-5 jaar (gemiddeld 3 jaar). 
- Geen waarborg vereist. 
- Mogelijkheid tot starten als zelfstandige in bijberoep, maar einddoel 

moet zelfstandige in hoofdberoep zijn. 
- Enkel voor natuurlijke personen. 

 
Tussenkomstvoorwaarden 

- De aanvrager is zelfstandige of wil zelfstandig werken. 
- De aanvrager wil een activiteit van beperkte omvang opstarten of 

verder uitbreiden (micro-onderneming). 
- De aanvrager heeft beperkte of geen toegang tot het traditionele 

bancaire krediet. 
- Het project is voldoende uitgewerkt. 
- De aanvrager gaat akkoord met begeleiding. 
- De aanvrager brengt een minimum aan eigen fondsen aan. 
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- De aanvrager wil een activiteit ontwikkelen in de zone “Doelstelling 
II” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Meer informatie over EFRO, doelstellingen, regio, aanvraagformulier, … zie 
website6.  
 
Begeleiding 
Alle projecten genieten van een individuele begeleiding en steun bij het 
beheer van het project tijdens de volledige terugbetalingstermijn van het 
krediet. 
Deze begeleiding wordt door Brusoc verzorgd en is volledig gratis. 
De begeleiding verloopt in 2 fasen: 

1-Vóór de oprichting: om samen na te gaan of alle administratieve 
en wettelijke voorwaarden voldaan zijn. Tevens wordt er een ver-
trouwensband opgebouwd. 
2-Na de start blijft dezelfde begeleider het dossier volgen gedurende 
de volledige looptijd van de lening. 

Zeer belangrijk is de coherentie tussen het profiel en de competenties van 
de aanvrager en het project. 
 
 
CREDAL S.C. 

 
Place de l'Université, 16 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tel. : +32 10 - 48 33 50 
Fax : +32 10 - 48 33 59 
E-mail: credal@credal.be
http://www.credal.be

 
Crédal is een krediet coöperatie met een sociaal doel, opgericht in 1985 
door spaarders die aan hun spaargeld een solidaire, ethische en transpa-
rante bestemming wilden geven. 
Het geld dat wordt ingezameld door middel van de aandelen van de coö-
peratieleden, wordt geïnvesteerd in activiteiten in Franstalig België. 
Crédal genoot van bij de aanvang tot 2006 financiële ondersteuning van 
Bacob en van Fortis door middel van respectievelijk het beleggingsfonds 
Stimulus en het spaarproduct Krekelsparen. 

                                                 
6 http://ae.vlaanderen.be/html_europees/efro/projectfiches_efro/efro_projectfiche5.html of 
via website van de gewestelijke investeringsmaatschappij voor Brussel www.srib.be (-> rubriek 
Brusoc). 
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Sinds 2006 geniet Crédal substantiële ondersteuning van de vzw Dexia 
Foundation.  
 
 
Kenmerken microkrediet 
Er worden 2 soorten microkredieten aangeboden. 

 Het Investeringskrediet 
- Bedrag: maximaal 12.500 euro. 
- De totale investering mag niet meer dan 50.000 euro bedragen. 

De zelfstandige activiteit dient een beperkte omvang te hebben. 
- Mogelijkheid tot starten als zelfstandige in bijberoep, maar eind-

doel moet zelfstandige in hoofdberoep zijn. 
- Intrestvoet: jaarlijks 5%. 
- Deze intrestvoet kan verlaagd worden tot 3% als aan 1 van de 

volgende 3 voorwaarden wordt voldaan: 
 een persoon stelt zich solidaire borg voor 50% van 

het geleende bedrag;  
 de kandidaat-ondernemer levert contant een eigen 

inbreng van 25% van het totale bedrag van zijn in-
vestering; 

 de kandidaat-ondernemer blokkeert 20% van het te 
ontlenen bedrag op een rekening bij Crédal. 

- Er is tevens een bijdrage aan het Waarborgfonds vereist voor 5% 
van het ontleende bedrag. 

 
 Thesauriekrediet of Kaskrediet 

- Bedrag : maximum 10.000 euro. 
- Intrestvoet : jaarlijks 8%  
- Kredietlijn kan gedurende 1 jaar gebruikt worden (hernieuwbaar) 
- Bijdrage aan Waarborgfonds van 5% van het ontleende bedrag. 

Deze bijdrage kan voor de helft gerecupereerd worden indien be-
geleiding gevolgd wordt en de lening correct wordt terugbetaald.  

- Terugbetalingsperiode : maximum 4 jaar 
- Vrijstelling van terugbetaling van het ontleende kapitaal is moge-

lijk gedurende de eerste 3 maanden, maar deze vrijstelling ge-
beurt niet automatisch en dient aangevraagd. 

 
Begeleiding 
De begeleiding wordt door Crédal zelf verzorgd en is volledig gratis. Het 
principe is dat Crédal ter beschikking staat van de micro-ondernemer in-
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dien deze nood heeft aan begeleiding en dit gedurende de volledige loop-
tijd van het krediet. 
 
 
 
 
PARTICIPATIEFONDS 

 
de Lignestraat 1 
1000 Brussel  
Tel: +32 2/210.87.87  
Fax: +32 2/210.87.79  
E-mail: info@fonds.org
www.fonds.org
 

 
Het Participatiefonds is als openbare kredietinstelling opgericht in 1984, 
en ondersteunt en stimuleert het ondernemerschap. 
Het stelt zich o.a. tot doel om de toegang tot het bankkrediet te verge-
makkelijken voor zelfstandige ondernemers, de vrije beroepen, en de 
kleine ondernemingen in de startfase, overnamefase of uitbreidingsfase. 
Via hun afdeling “Microfinanciering” worden leningen toegekend aan werk-
zoekenden en personen die moeilijk toegang krijgen tot het klassieke 
bankkrediet voor het opzetten van hun eigen economische activiteit. Dit 
gebeurt via de Startlening en de Solidaire Lening. Dit laatste is eigenlijk  
het microkrediet. 
 
SOLIDAIRE LENING
De Solidaire Lening werd in 1997 gecreëerd door de Koning Boudewijn-
stichting.  
Sinds 2002 heeft het Participatiefonds de Solidaire Lening overgenomen 
en toegevoegd aan zijn productportefeuille. De Solidaire Lening richt zich 
tot personen die een eigen activiteit wensen op te starten, maar die geen 
toegang hebben tot gewone investerings- of bankkredieten en die zich in 
de onmogelijkheid bevinden om een startkapitaal te verzamelen omwille 
van hun persoonlijke financiële situatie. 
 
Kenmerken Solidaire Lening 

- Bedrag : 12.500 euro maximum. 
- Intrestvoet : 5% jaarlijks. 
- Terugbetalingsperiode : 4 jaar maximum. 
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- De eerste 3 maanden is de aanvrager vrijgesteld van kapitaalsaflos-
sing, daarna gebeurt de terugbetaling in 45 gelijke schijven. 

- Geen waarborg vereist. 
 
 
 
Tussenkomstvoorwaarden 

- De aanvrager moet zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep of 
een eigen onderneming oprichten. 

- Enkel voor natuurlijke personen.  
 

Begeleiding 
Gedurende 18 maanden na de creatie van het project is begeleiding ver-
plicht. 
De begeleiding wordt hier niet intern gevoerd. Voor de begeleiding en on-
dersteuning heeft het Participatiefonds een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met diverse instellingen, gespecialiseerd in de ondersteuning 
van starters, de zogenaamde steunpunten. 
De steunpunten nemen de aanvoer van kandidaat-ondernemers voor hun 
rekening, evenals de opvolging van de projecten. Op deze manier kan het 
Participatiefonds zich toespitsen op zijn hoofdactiviteit, namelijk het toe-
kennen van kredieten. 
De steunpunten van het Participatiefonds: 

- bieden professionele hulp bij de startfase; 
- ondersteuning gedurende 18 maanden na de toekenning van de le-

ning; 
- deze begeleiding is volledig gratis voor de kandidaat-ondernemers; 
- de steunpunten zijn over heel België verspreid. Ze zijn verspreid per 

provincie (in totaal ongeveer 200). 
 

In bijlage 3 wordt in tabelvorm een vergelijkend overzicht gegeven van de 
verschillende instellingen voor microfinanciering7. 
 
 
2.2. Ondersteunende organisaties 
 
HEFBOOM CBVA 

 
Vooruitgangstraat 333 bus 5
1030  Brussel 

                                                 
7 Bijlage 3 : Vergelijkend overzicht instellingen voor microfinanciering. 
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Tel. 02/205.17.20
Fax 02/205.17.39  
email: hefboom@hefboom.be
www.hefboom.be 

 
Hefboom werd opgericht in 1985 en houdt zich bezig met het aanbieden 
van financiering en advies aan ondernemingen en organisaties uit de soci-
ale en solidaire economie in Vlaanderen en Brussel. De termen dekken 
duidelijk een andere lading: 

- sociale economie: organisaties die zich bezig houden met tewerk-
stelling van kansengroepen. 

- solidaire economie: organisaties die werken rond kansarmoedebe-
strijding zoals o.a. sociale restaurants, buurtwerking, loopbaanbege-
leiding enz. 

 
Sinds eind 2007 heeft Hefboom een samenwerking met het Participatie-
fonds opgestart voor het aanbieden van de Solidaire Lening. De Solidaire 
Lening is bestemd voor ondernemers uit diverse sectoren die omwille van 
verschillende redenen (werkloosheid, geen eigen middelen, schuldenlast…) 
geen toegang hebben tot een bankkrediet. 
De taakverdeling Hefboom en het Participatiefonds bestaat erin dat Hef-
boom de Front Office taken op zich neemt. Concreet bestaat de rol van 
Hefboom erin om alle aanvragen vanuit Vlaanderen en Nederlandstalig 
Brussel te ontvangen en de kredietaanvragers te ontmoeten. Op basis van 
dit gesprek maakt Hefboom een kredietanalyse van het project, die de 
haalbaarheid van het project beoordeelt. Deze kredietanalyse wordt voor-
gesteld aan een kredietcomité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers 
van het Participatiefonds en Hefboom. Indien de Solidaire Lening door het 
kredietcomité wordt toegekend staat Hefboom gedurende 2 jaar in voor 
de begeleiding van de kredietnemer.  
Hefboom hanteert dezelfde voorwaarden voor het bekomen en de terug-
betaling van het krediet als het Participatiefonds vermits ze een geprivile-
gieerde samenwerkingsovereenkomst hebben. 
 
 
SOWALFIN N.V. 

 
Avenue Destenay 13  
4000 Liège 
Tel.: +32 4/237 07 70  
Fax: +32 4/237 07 57 
e-mail: info@sowalfin.be  
www.sowalfin.be  
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De Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyen-
nes Entreprises werd in 2002 opgericht door de Waalse Regering. Het is 
een waarborgfonds. 
Sowalfin vergemakkelijkt de toegang tot financiering voor kmo’s, en dit 
voor zowel de oprichting, de uitbreiding als de overname ervan. 
Door te handelen als waarborgfonds bevordert ze de toegang tot het mi-
crokrediet. 
In de praktijk bereidt een bank het dossier voor en bepaalt de grootte van 
de waarborg. Dat dossier wordt, samen met alle nodige informatie, be-
zorgd aan Sowalfin, zodat deze op haar beurt een beslissing kan nemen. 
Als Sowalfin akkoord gaat, waarborgt het tot 80% van het kredietbedrag.  
Investeringskrediet mag maximum 25.000 euro bedragen. 
Er dient 1% commissie betaald te worden. 
 
 
DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING 
 
In 2003 publiceerde De Koning Boudewijnstichting: “Praktische Gids voor 
microkrediet: de ervaring van de solidaire lening”8. 
In het rapport wordt een eerste evaluatie gemaakt van de toepassing van 
een systeem van microkrediet, nl. de Solidaire Lening. Ook in het kader 
van deze opdracht, nl. een onderzoek naar de mogelijkheden van micro-
kredieten aan kunstenaars, zijn een aantal conclusies zinvol om te weer-
houden. 
  
- Er is in België eigenlijk geen systematische gegevensverzameling ge-

beurd over de heel kleine ondernemers. De beschikbare gegevens 
steunen op partiële en pilootexperimenten.  

- Er is nood aan statistisch materiaal en kwalitatieve kennis van de erva-
ringen van micro-ondernemers. 

- Het instrument microkredieten is eerder een financiële praktijk dan wel 
een financieel instrument. 

- In de praktijk van microkredieten moeten de technische verplichtingen 
(tussenkomstvoorwaarden, kenmerken van het krediet, begeleiding) 
worden overstegen. De risico’s zijn hoger dan bij traditionele krediet-
verstrekking, bijgevolg is meer professionalisme nodig.  

- Er zijn jaarlijks ongeveer 10.000 sociale steuntrekkers die een eigen 
zaak starten en waarvan men kan aannemen dat ze geen optimale re-
latie met een bank hebben. (Hoeveel kunstenaars deel uitmaken van 
deze groep is niet gekend.) 

                                                 
8 http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=178124&LangType=2067
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- Indien een organisatie (bv. bank) al dan niet met steun van de over-
heid op de vraag van deze initiatiefnemers zou ingaan, is ze dan in 
staat om een dergelijk volume aan activiteit op zich te nemen? 

- Bij microkrediet gaat het om een partnerschap, wat inhoudt dat part-
ners elkaar begrijpen en gelijklopende ambities hebben. Het microkre-
diet kan niet worden beoefend op een louter functionele basis.  

 
 
3. Microfinanciering in Europese context 
 
De omliggende landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-
Brittannië) werden gescreend op de aanwezigheid van een systeem van 
microkredieten specifiek voor de artistieke sector. In de genoemde landen 
hebben microkredieten eerder betrekking op startende zelfstandigen. En-
kel in Nederland bestaat een interessant model.  
Ook in andere Europese landen blijkt na bevraging geen systeem van mi-
crokredieten in de artistieke sector te bestaan. 
 
Om toch enig zicht te krijgen op microkredieten in Europa werd nagegaan 
hoe microfinanciering zich in de EU-landen voordoet. Het gaat hier over 
microfinanciering verstrekt door financiële instellingen (o.a. banken) en 
niet zozeer door instellingen voor microfinanciering. 
 
In Nederland bestaan wel systemen voor microfinanciering specifiek ten 
behoeve van kunstenaars. Deze worden wel uitvoeriger toegelicht. 
 
 
3.1. EU-landen met microkrediet 
 
In Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden gemiddeld be-
dragen van minder dan 10.000 euro toegekend, terwijl de gemiddelde be-
dragen in België (22.753 €) en Nederland (20.000 €) veel hoger liggen9. 
Er valt dus te discussiëren over hoe groot een microkrediet moet zijn. 
 
De volgende cijfers komen van een Europese studie. Er zijn slechts enkele 
cijfers van bepaalde landen beschikbaar. Wij geven ze hierna10.  
 
Het gemiddeld toegekend bedrag per dossier in enkele Europese landen 

                                                 
9 ”De impact van microfinanciering in België” Studie door Proximity Finance Foundation. Met 
de steun van de Koning Boudewijnstichting, 2007, p.16. 
10 www.european-microfinance.org  European Microfinance Network (June 2006) Preliminary 
Results of the Microfinance Sector Survey 2004-2005. 
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- België : 22.753 € 
- Duitsland : 5.771 € 
- Finland : 18.323 € 
- Frankrijk : 2.967 € 
- Italië : 9.853 € 
- Noorwegen : 2.292  € 
- Spanje : 9.346 € 
- Verenigd Koninkrijk : 7.973 € 
- Zweden : 22.026 € 
- Zwitserland : 9.286 € 

 
Aantal verstrekte microkredieten (2005) 

- Duitsland : 549 
- Finland : 3.141 
- Frankrijk : 6.110 
- Hongarije : 1.177 
- Portugal : 153 
- Verenigd Koninkrijk : 1.459 
- Zweden : 2.116 

 
 
3.2 De Nederlandse situatie 
 
In Nederland zijn er 2 systemen voor leningen en/of microkredieten aan 
kunstenaars: 

- de cultuurlening; 
- het materiaalfonds. 

 
 
CULTUURLENING 
 
De cultuurlening wordt verstrekt door Kunstenaars&CO11 . Dit is een lan-
delijke belangenorganisatie voor kunstenaars in Nederland. De missie is 
de kunstenaar tot een economische zelfstandigheid te leiden. De cultuur-
lening is hiertoe een instrument.  
 
De cultuurlening is bestemd voor alle zelfstandig beroepsmatig werkende 
Nederlandse kunstenaars.  
Voor leningen boven de 10.000 € is er een samenwerking met Triodos-
bank Nederland. Triodosbank financiert deze grote leningen. Kunstenaars 
                                                 
11 www.kunstenaarsenco.nl 
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&CO maakt deze dossiers over aan Triodos. De bank beoordeelt de dos-
siers en beslist finaal autonoom. 
 
 
 
 
Begunstigden 

- Kunstenaars. 
- Mensen werkzaam in de culturele sector (modeontwerpers, product-

designers, …). 
 
Voorwaarden 

- Men moet beroepsmatig werken als kunstenaar. Om na te gaan of 
de aanvrager hieraan beantwoordt, onderzoekt Kunstenaars &CO de 
beroepsmatigheid door te kijken naar opleiding, inkomen, productie, 
presentatie en positie. Kunstenaars &Co gaat dus na of de aanvra-
ger aan één van de volgende criteria voldoet:  

- een diploma heeft van een erkende instelling voor hoger beroepson-
derwijs, een kunstvakopleiding genoten heeft of minimaal derde-
jaarsstudent is van een kunstvakopleiding; 

- de afgelopen 3 jaar een subsidie ontvangen heeft van een cultuur-
fonds zoals het Fonds voor podiumkunsten of het Fonds voor beel-
dende kunsten, vormgeving en bouwkunst; 

- hij gebruik maakt van de WWIK12. 
 

Waarvoor? 
- Duurzame investeringen zoals apparatuur (computers, camera’s, …) 

tot de hypotheek van een atelier.  
- Bij leningen tot 3000 euro kan het bedrag ook gebruikt worden voor 

promotie- en presentatiemiddelen. 
- Komen niet in aanmerking: reiskosten, kosten van een rijbewijs, 

kosten voor levensonderhoud, mobiele telefoons, huur, scholings-
kosten, calamiteiten, … 

 
Begeleiding 
Kunstenaars&CO coacht de kunstenaars. De kunstenaar kan vooraf en ge-
durende de hele looptijd van de lening rekenen op begeleiding. 

                                                 
12 De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars is bedoeld voor beginnende kunstenaars die be-
roepsmatig werken maar nog niet van hun werk als kunstenaar kunnen leven. De WWIK kan 
deze kunstenaars steunen. Daarnaast kan zij kunstenaars helpen die een tijdelijke terugval in 
hun inkomsten hebben. http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=31533
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De begeleiding is vrijwillig en kan bestaan uit: 
1-Een eenmalig adviesgesprek met een van de medewerkers. Dit gesprek 
is bedoeld om de kunstenaar te oriënteren op de mogelijkheden van de 
cultuurlening. Al zijn vragen rondom het doen van investeringen en finan-
ciering in de beroepspraktijk kunnen aan bod komen. Hij kan ook hulp 
krijgen bij het invullen van de benodigde formulieren. Dit gesprek is kos-
teloos. 
2-Intensieve financiële loopbaanbegeleiding en advisering. Dit traject is 
geschikt voor kunstenaars die hun ondernemingsplan willen ontwikkelen 
en uitwerken. Het adviestraject bestaat uit maximaal 3 bijeenkomsten 
met een specialist op het gebied van ondernemen en financiering. De kos-
ten hiervoor zijn 480 €. Voor WWIK-kunstenaars worden de kosten ver-
goed. 
3-Een cursus ‘Een Ondernemingsplan schrijven’ 
Deze cursus maakt deel uit van het cursusaanbod van Kunstenaars&CO. 
4-Een cursus ‘Cultuurlening aanvragen’ 
Deze cursus is speciaal voor iedereen die een groot krediet (meer dan 
10.000 €) wil aanvragen. Deze cursus maakt ook deel uit van het cursus-
aanbod van Kunstenaars&CO. 
 
Indien de kunstenaar interesse heeft in begeleiding moet hij dit aangeven 
op het aanvraagformulier. 
 
In bijlage 4 is een overzicht van de cultuurlening opgenomen13. 
 
 
MATERIAALFONDS 
Het Materiaalfonds14 werd opgericht in 1972 door de overheid (Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). Dit fonds is ondertussen 
overgedragen naar de particuliere stichting: Materiaalfonds.  
Dit fonds verstrekt renteloze leningen aan beeldende kunstenaars en 
vormgevers voor projecten waarbij een voorfinanciering nodig is. De le-
ningen zijn bestemd om de kosten te dekken van uiteenlopende projecten 
en producties. Bijvoorbeeld: exposities, ontwerpen, prototypen, een cata-
logus, een collectie die gemaakt wordt voor een modeshow etc. 
De leningen kunnen aanvullend toegekend worden op subsidies of andere 
financieringsbronnen.  

                                                 
13 Bijlage 4 : Overzicht  van de Cultuurlening  en van het Materiaalfonds. 
14 www.materiaalfonds.nl 
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Het kapitaal van de stichting staat voor een deel vast op de bank, hier-
door ontvangt de stichting inkomsten. De opbrengsten en het andere deel 
van het kapitaal vormen de werkingsmiddelen van het Materiaalfonds, en 
worden dus uitgeleend. Daarenboven wordt er een subsidie door het  
 
Ministerie van Cultuur voorzien voor een periode van telkens 4 jaar. Deze 
subsidie moet elke 4 jaar opnieuw worden aangevraagd. 
 
In bijlage 4 is een overzicht van het Materiaalfonds opgenomen. 

 

 

 
4. Microkrediet - definitie 
 
 
4.1. Bepaling volgens de Verenigde Naties15

 
Een microkrediet is een kleine som geld die aan een klant wordt 
uitgeleend door een bank of een andere instelling. Het microkre-
diet kan aangeboden worden, vaak zonder garantie, aan een in-
dividu of via een groepslening. 

 
 
4.2. In Europese context 
 
De Europese Commissie16 stelt nog een extra vereiste aan microfinancie-
ring. In het kader van het meerjarenprogramma voor ondernemingen en 
ondernemerschap, namelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen, 
beschrijft de Raad van de Europese Unie een microkrediet als:  

 
een lening waarvan het bedrag maximaal 25.000 euro bedraagt. 

 
 
4.3. Een definitie gestoeld op de praktijk 
 

                                                 
15”De impact van microfinanciering in België” Studie door Proximity Finance Foundation met 
steun van de Koning Boudewijnstichting, 2007. 
16 European Commission (2003) Microcredit for small business and business creation: bridging 
a market gap. pp. 52. 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/docs/microcredit_report_en.pdf
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Uit voorgaande is duidelijk dat microkredieten zich richten tot mensen in 
een precaire situatie die toch een interessant economisch project hebben. 
Het microkrediet wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, meestal investe-
ringskredieten. De volgende definitie kan dus naar voor worden gescho-
ven. 
 

Een microkrediet is een krediet waarvan het bedrag maximaal 
25.000 euro bedraagt, toegekend aan personen die geen of zeer 
moeilijk toegang hebben tot het traditionele bancaire systeem, 
voor het opstarten, uitbreiden of overnemen van een eigen zelf-
standige activiteit om zo te trachten in zijn eigen levensonder-
houd te voorzien. 
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HOOFDSTUK III 

 
MICROKREDIET EN DE KUNSTENAARSPRAKTIJK 
 
 
 
 
Doel: polsen naar de nood en de toepasbaarheid van microkredieten voor 
kunstenaars en de financiële knelpunten van zo een systeem van micro-
kredieten. 
 
 
 
KWALITATIEF ONDERZOEK :  
EXPERTINTERVIEWS IN DE ARTISTIEKE SECTOR 
 
 
 
1. Algemeen kader 
 
In dit onderdeel willen we de nood aan microkredieten en de contouren 
ervan bij toepassing in de artistieke sector omschrijven. Hiertoe werden 
een aantal experten met een algemeen zicht op de sector of een deel er-
van (discipline) geïnterviewd. De bekomen informatie is een verzameling 
van ideeën en indrukken, die op hun beurt door de onderzoekers17 werden 
geïnterpreteerd. Het oplijsten van de verkregen informatie geeft een zicht 
op welke knelpunten in het kwantitatief onderzoek moeten worden be-
vraagd en reikt indicaties aan voor de manier waarop een systeem van 
microkredieten kan worden geconcipieerd. 
 
 
 
2. De gesprekspartners 
 
De gesprekspartners werden geselecteerd op basis van hun kennis van en 
posities (overzicht) in de artistieke sector. Tevens werden gesprekspart-

                                                 
17 Voor het kwalitatief onderzoek werd samengewerkt met dhr. S. Coucheir van het bureau 
Antenno. Hij en E. Hoedemakers (Kunstenloket) interviewden de experten ter zake. 
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ners uit de financiële sector weerhouden om eventuele financiële knelpun-
ten te bespreken. 
 
Er waren 16 persoonlijke interviews: 

- Cultuurinvest - Peter Leyder 
- Dexia Foundation - Carlo De Boel 
- Hefboom - Ruben Vandeweghe 
- Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst –  
    Greet Halsberghe 
- Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst –  

Sam Eggermont 
- Muziekcentrum Vlaanderen - Roel Vanhoeck 
- Nieuw Internationaal Cultureel Centrum - Bram Verstraeten 
- Overleg Kunstenorganisaties - Liesbeth Dejonghe 
- Poppunt - Tijs Vastesaeger 
- Triodos Bank - Kurt Degrieck 
- Verenigde Organisaties Beeldkunst - Fran Devos 
- Vlaams Architectuurinstituut - Stefan Siffer 
- Vlaams Audiovisueel Fonds - Hans Everaert 
- Vlaams Fonds voor de Letteren - Carlo Van Baelen 
- Vlaams Theater Instituut - Nikol Wellens 
- Vlaamse Auteursvereniging - Isabelle Schoepen 

 
 
 
3. Wat kwam aan bod 
 
In de gevoerde gesprekken werd steeds dezelfde leidraad gebruikt. Het 
doel was de nood en toepasbaarheid van een systeem van microkredieten 
en de financiële knelpunten te onderzoeken. Hierbij werden door de on-
derzoekers als leidraad de volgende 11 thema’s gehanteerd. 
 

- De behoefte: leeft in de sector de vraag naar microfinanciering? 
- Haalbaarheid: de terugbetalingscapaciteit van een microkrediet door 

de kunstenaar. 
- Afbakening: welke doelgroep voor een microkrediet? 
- Modaliteiten: onder welke voorwaarden kan een microkrediet ver-

leend worden. Wat is een aanvaardbaar bedrag? 
- Waarborgen: kan er een waarborg voor het microkrediet gevraagd 

worden? 
- Controle: moet de aanwending van het microkrediet aangetoond 

worden?  
- Beheer en opvolging: welk beheerssysteem wordt voorgesteld? 
- Alternatieven: zijn er andere vormen van financiering? 
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- Emotioneel aspect: welk gevoel heeft de kunstenaar bij het krijgen 
van een krediet? 

- Communicatie: hoe ziet u de communicatie over microkrediet? 
- Juridische valkuilen: zijn er juridische problemen bij de invoering 

van microkrediet? 
 
 
 
4. Resultaten 
 
4.1. Behoefte aan microkrediet 

• De behoefte aan additionele bronnen van financiering voor de indivi-
duele kunstenaar wordt vrijwel algemeen bevestigd. 

• Het concept microkredieten wordt globaal genomen positief ont-
haald, maar met de nodige kanttekeningen wat doelgroepafbake-
ning, opvolging, beheer en haalbaarheid betreft. 

• De doeleinden voor de aanwending van de kredieten zullen divers 
zijn in functie van het domein waarin de kunstenaar actief is. 

• Tijd blijkt algemeen de belangrijkste schaarste, maar is moeilijk te 
financieren via het systeem van microkredieten. 

 
4.2. Haalbaarheid en terugbetalingscapaciteit 

• Bij het terugverdieneffect van de kredieten worden vraagtekens ge-
plaatst. Het leven van een kunstenaar is veelal ongestructureerd en 
niet op zekerheden gebouwd. Enige vorm van loopbaanplanning is 
meestal niet aanwezig. 

• Slechts een zeer klein deel van de kunstenaars haalt voldoende in-
komsten uit de creaties als kunstenaar. 

• De terugbetalingscapaciteit zal bijgevolg sterk bepaald worden door 
een (vast) inkomen naast het kunstenaarsbestaan. 

• De beschikbaarheid van een recurrent inkomen uit kunstenaarsacti-
viteiten is sterk afhankelijk van het domein waarin de kunstenaar 
actief is. 

o Vb.: Eenmalige verkoop van een beeldhouwwerk versus 
maandelijkse inkomsten van een professioneel muzikant 

• Bepaalde kunstenaarsdomeinen zijn enkel leefbaar dankzij subsi-
dies. 

o Een terugbetaling van kredieten met subsidies zou destructief 
zijn. 

 
4.3. Afbakening van doelgroep en doeleinden 

• Het begrip ‘kunstenaar’ is zeer ruim te interpreteren. Bij de uitwer-
king van het concept ‘microkredieten voor kunstenaars’ zal een con-
crete afbakening moeten gebeuren. 

o Vb. Wie mag microkrediet gebruiken om een fototoestel te fi-
nancieren en wie niet? 

24 
 



o Vb. Moet er een onderscheid gemaakt worden tussen individu-
ele kunstenaars en organisaties? Wat met collectieve creaties? 

• Ook de afbakening van de doeleinden voor het microkrediet zal be-
palend zijn. 

o Financiering van materialen is realistischer dan projectfinan-
ciering. 

o Financiering van omkadering (boekhouder, oprichten vennoot-
schap, ...) kan structureel bijdragen tot succes. 

 
4.4. Modaliteiten 

• De meeste instanties geven te kennen dat bedragen vanaf ongeveer 
1.000 € al soelaas zouden brengen voor de beoogde doelgroep. 

• Jonge kunstenaars zijn de doelgroep bij uitstek, maar vertonen een 
zeer hoog risicoprofiel. Slechts een zeer klein deel ‘overleeft’ de na-
tuurlijke selectie in hun vakdomein. 

 
4.5. Waarborgen 

• Een persoonlijke waarborgstelling kan afschrikkend werken voor be-
paalde kunstenaars. 

• Terugvordering van de via de kredieten aangekochte goederen is 
niet realistisch, om volgende redenen: 

roerende goederen kunnen in België juridisch niet worden be-
schouwd als borgstelling indien ze niet in bewaring worden 
gegeven; 

o sterke waardeverminderingen van de goederen op korte ter-
mijn (vb. IT infrastructuur); 

o hoge administratieve kosten. Een medewerker moet zich er-
mee bezighouden, tot en met een uitspraak via vrederechter 
en de uiteindelijke invordering via deurwaarder en betaling 
door de kunstenaar. 

• De oprichting van een collectief waarborgfonds zal noodzakelijk zijn 
om de risico’s in te dekken. 

 
4.6. Controle op gebruik  

• In domeinen waar werkinstrumenten (muziekinstrumenten, hardwa-
re, ...) gefinancierd kunnen worden met de kredieten, kunnen de 
behoefte en aanwending gemakkelijk aangetoond worden. In andere 
toepassingsgebieden is dit veel moeilijker (projecten, creatieve 
tijd,...). 

o Welke bewijsstukken zullen vereist zijn? 
• Het microkrediet moet afdwingbaar zijn als een echt krediet. Enkel 

met deze ‘stok achter de deur’ kan het concept microkrediet hard 
gemaakt worden. Zoniet zet men de deur open voor wanbetalers. 

• De afdwingbaarheid zal groter zijn indien het krediet gelinkt wordt 
aan een persoon in plaats van aan een project. 
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4.7. Beheer & opvolging 
• Microkrediet moet laagdrempelig en toegankelijk zijn op het vlak 

van administratie. Een persoonlijk aanspreekpunt lijkt aangewezen. 
• Een beheerssysteem voor dergelijke kredieten is zeer intensief. De 

administratieve kost voor de opstart en beheer van een microkre-
dietdossier zal zeer hoog zijn in verhouding tot de absolute waarde 
van de kredieten. 

o Vb. Screening en controle, rappelkosten, eventuele invorderin-
gen, … 

 
4.8. Alternatieven 

• Gezien het hoge risicoprofiel is financiering via het bancaire circuit 
moeilijk voor kunstenaars. 

• Zoals elke particulier, zou een kunstenaar theoretisch wel beroep 
kunnen doen op een consumentenkrediet of een persoonlijke lening. 
Voorwaarde hierbij is dat een vast inkomen kan voorgelegd worden, 
al dan niet aangevuld met concrete waarborgen. 

o De groep die aan deze voorwaarden niet kan voldoen, is een 
risicogroep wat terugbetaling betreft, ook voor het microkre-
diet. Deze groep riskeert bij een zekere selectie voor het mi-
crokrediet ook uit de boot te vallen. 

• Volgens de partners moeten microkredieten verenigbaar zijn met de 
bestaande vormen van financiering in de sector (subsidies, beurzen, 
CultuurInvest) of daarbuiten (hypothecair krediet, ...). 

 
4.9. Emotioneel aspect i.v.m. terugbetaling 

• Problemen met de terugbetaling kunnen mentale gevolgen hebben 
voor de kunstenaar (faalangst, algemeen onbehagen bij kredieten). 

o In bepaalde gesprekken werd geopperd dat kunstenaars, wat 
kredieten betreft, misschien wel tegen zichzelf moeten be-
schermd worden. 

• Extreem gesteld kan opgemerkt worden dat een krediet met een te-
rugverdienvoorwaarde de kunstenaar zou beperken in zijn vrije cre-
atie, aangezien het werk ‘moet opbrengen’. 

 
4.10. Communicatie 

• Communicatie rond het concept ‘microkrediet’ zal zeer essentieel 
zijn om de verhouding tot subsidies duidelijk te maken. 

• Mogelijkerwijs kan overwogen worden om voor een kernachtigere 
omschrijving van het concept ‘microkrediet voor kunstenaars’ te op-
teren. 

o Alternatief: kunstenaarslening, kunstenaarskrediet, … 
 
4.11. Juridische valkuilen 

• Eén gesprekspartner stelde zich de vraag of er mogelijk sprake kan 
zijn van marktvervalsing bij de invoer van microkrediet: 
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o oneerlijke concurrentie ten opzichte van banken; 
o oneerlijke concurrentie ten opzichte van sectorgenoten die 

geen beroep kunnen doen op het microkrediet. 
• Het niveau van rentetarieven kan mogelijk gereguleerd worden van-

uit Europa. 
 
 
 
 
KWANTITATIEF ONDERZOEK 
ONLINE ENQUETE KUNSTENAARS EN ARTISTIEKE ORGANISATIES  
 
 
 
1. Algemeen kader 
 
Na de expertinterviews werd een vragenlijst opgesteld, rekening houdend 
met de bevindingen. De vragen werden vooraf in een vergadering met de 
opdrachtgevers besproken. De uiteindelijk goedgekeurde vragenlijst werd, 
samen met het onderzoekbureau in de vereiste vorm gegoten.  
Hierbij werd aandacht besteed aan de juiste formulering van de vragen. 
De vraagstelling werd objectief geconcipieerd om de invullers zeker niet te 
beïnvloeden. De anonimiteit van de deelnemers werd gewaarborgd door-
dat de vragenlijst naamloos kon worden ingevuld. 
 
 
 
2. Online enquête 
 
De enquête18 werd via e-mail gevoerd. De doelgroep kreeg op naam, per 
e-mail, de vragenlijst toegestuurd19. Op basis van de databank van Kun-
stenloket, steunpunten e.a. werden 11.370 personen gemaild. Tevens was 
er op diverse websites een link naar de enquête. Het onderzoek liep van 
16 mei tot en met 25 mei 2008. 
In de enquête werd de vraag gesteld of de vragen werden beantwoord als 
individueel kunstenaar of als vertegenwoordiger van een organisatie. Het 
leek interessant om na te gaan of de invalshoeken veel verschillen ople-
verden. Tevens was het noodzakelijk om de mening van de individuele 
kunstenaar te kennen, gezien microkrediet zich richt tot deze groep en 
niet tot een organisatie. 

                                                 
18 Bijlage 5 : Onderzoek microkredieten – eindrapport. 
19 De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage 5. 

27 
 



 
Binnen de gestelde tijdspanne werd de vragenlijst 2.225 opgestart 
(19,8%). Het aantal volledig ingevulde enquêtes was 1.336 (11,8%). Na 
screening20 werden er hiervan 1.245 weerhouden, zijnde een netto res-
ponspercentage van 10,8%21. Van deze 1245 weerhouden enquêteant-
woorden werden er 950 (76%) ingevuld als individueel kunstenaar en 295 
(24%) ingevuld als vertegenwoordiger van een organisatie. De antwoor-
den van de organisaties zijn in grote mate gelijklopend met deze van de 
kunstenaars. In de verdere beschouwingen wordt enkel nog rekening ge-
houden met de respons van de individuele kunstenaar omdat een eventu-
eel systeem van microkredieten zich enkel tot deze groep zal richten. 
 
 
 
3. Conclusies 
 
De analyse van de weerhouden antwoorden levert informatie op omtrent 
het profiel van de kunstenaar, hoe hij zijn artistieke activiteit financiert, 
zijn houding t.o.v. microkrediet en zijn nood/wens aan begeleiding. 
De enquête laat toe om de assumpties uit de kwalitatieve bevraging te 
toetsen aan de realiteit van de artistieke praktijk.  
Hierna worden in het kort de opvallendste vaststellingen geduid. In bijlage 
5 is de volledige enquête raadpleegbaar. 
 
3.1. Profiel van de individuele kunstenaar 

• Man (58 %) 
• 25-30 jaar (24 %) 
• Voltijds actief als kunstenaar (42 %) 
• Meer dan 10 jaar actief als kunstenaar (43 %) 
• Heeft een vast inkomen (72 %) 
• Heeft geen statuut (28 %) 

 
3.2. Financiering van de individuele kunstenaar 

• Hij doet op dit moment voor de financiering van zijn artistieke activi-
teit in eerste instantie beroep op eigen middelen (27%), op financie-
ring via partner/familie/vrienden (29% ), of op projectsubsidies 
(22%) 

• Hij vindt de huidige financieringsvormen onvoldoende (65% ) 
• Hij heeft interesse in het systeem van microkredieten (70% ) 

 

                                                 
20 De antwoorden waarin 8 maal ‘geen mening’ werd aangevinkt werden voor de uiteindelij-
ke steekproef niet   weerhouden. 
21 Om representatief en betrouwbaar te zijn dient de enquête aan 11.370 personen een mi-
nimum respons te hebben van 373 valabele antwoorden. Zie bijlage 5 p. 76. 
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3.3. Aanwending van het microkrediet 

• De individuele kunstenaar gaat een microkrediet bij voorkeur aan-
wenden voor volgende doeleinden (hier waren meerdere antwoor-
den mogelijk): 

o Projectfinanciering (56% ) 
o Aankoop materiaal, werkinstrumenten (53% ) 
o Als alternatief inkomen namelijk creatieve tijd (39 %).  

(Dit is in feite een oneigenlijk gebruik van het systeem micro-
kredieten.) 

 
3.4. De modaliteiten van het microkrediet 

• De individuele kunstenaar schuift de volgende modaliteiten voor het 
microkrediet naar voren: 

o  Minimum bedrag : 2.500 € (48%) 
o Maximum bedrag : 10.000 € (35%) en meer dan 15.000 € 

(26%) 
o Terugbetalingstermijn : 2-3 jaar (42%) 
o Periodiciteit voor terugbetaling : maandelijks (68%) 
o Maandelijkse aflossingscapaciteit : 50-100 € (31%) 
o Bereidheid voor persoonlijke borgstelling : positief (41%) 
o Bronnen voor terugbetaling : hoofdzakelijk uit artistieke activi-

teit (51 %) 
o Belangrijkste voorwaarde : lage intrestvoet (64%) 
o Opvolging : enkel bij problemen met terugbetaling (67%) 
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HOOFDSTUK IV 
 
EEN SYSTEEM VAN MICROKREDIETEN  
VOOR DE KUNSTENAAR 
 
 
 
 
Doel: een systeem van microkredieten voor de kunstenaar formuleren. 
 
 
 
1. Algemeen kader 
 
Er is een gemiddelde interesse van 71% voor een systeem van microkre-
dieten en 65% van de respondenten vindt de huidige financieringsvormen 
onvoldoende voor hun artistieke activiteit. Hiermee is duidelijk aangege-
ven dat deze vorm van bijkomende financiering wenselijk is. 
 
Om een toepasbaar systeem van microkredieten te definiëren baseren we 
ons op de vaststelling uit het onderzoek. Zie hiervoor de resultaten en 
conclusies ter zake.  
 
Het gebruik van de term “microkrediet” kan tot verwarring leiden bij de 
implementatie. De term is sterk gekoppeld aan ontwikkelingssamenwer-
king, kredietverlening is gebonden aan specifieke EU-richtlijnen, enz.  
Gezien het de bedoeling is om microkredieten te voorzien voor een speci-
fieke doelgroep – kunstenaars – wordt best in een alternatieve benaming 
voorzien. Mogelijkheden zijn o.a. kunstenaarslening, (kleine) kunste-
naarskredieten22enz. 
 
Er is geen sluitende definitie te vinden voor wie zich (wanneer) kunstenaar 
mag noemen. Het is ook niet duidelijk wat kunst is en hoe de artistieke 
sector kan worden afgebakend. Het veld waarbinnen een systeem van mi-
crokredieten eventueel zal toegepast worden, kan bijgevolg zeer ruim zijn. 
In een studie uitgevoerd in opdracht van het Kunstenloket23 doen de on-

                                                 
22 Uiteindelijk werd geopteerd voor de ‘Minitoelage’ (zie verder). 
23 Kunst en Kunde – Aanzet tot een monitoringinstrument voor de artistieke sector, HIVA, 2005. 
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derzoekers een poging om begrip ‘kunstenaar’ en ‘artistieke sector’ te om-
schrijven (zie bijlage 724). 
 
Voor de financiering van microkredieten dient een voldoende groot budget 
voorzien te worden. Bij een te beperkt budget voor dergelijk  instrument 
zal er gewerkt moeten worden met een beperkt maximumbedrag per aan-
vraag en/of zal het aantal ontleners moeten worden beperkt.  
 
Uit onderhavig onderzoek blijkt dat het concept microkredieten globaal 
genomen positief onthaald wordt, maar met de nodige kanttekeningen 
wat doelgroepafbakening, opvolging, beheer en haalbaarheid betreft.  
 
 
 
2. Definitie 
 
Op basis van de vaststellingen bij voorliggende studie kan voor microkre-
diet aan kunstenaars de volgende definitie worden  geformuleerd: 
 

Een microkrediet aan kunstenaars is een lening waarvan het bedrag 
varieert tussen 500 € en 12.500 €, toegekend ter financiering van 
een duurzame investering met artistieke doeleinden, aan individuele 
kunstenaars die geen of zeer moeilijk toegang hebben tot traditione-
le bancaire leningen. 

 
 
 
3. Kenmerken microkrediet voor kunstenaars 
 
De individuele kunstenaar schuift de volgende modaliteiten voor het mi-
crokrediet naar voren: 

-  Minimum bedrag : 2.500 €  (48%) 
- Maximum bedrag : 1.000 tot 5.000 € (39%), 10.000 € (35%), meer 

dan 15.000 € (26%) 
- Terugbetalingstermijn : 2-3 jaar (42%) 
- Periodiciteit voor terugbetaling : maandelijks (68%) 
- Maandelijkse aflossingscapaciteit : 50-100 € (31%) en 100-150 € 

(24%) 
- Bereidheid voor persoonlijke borgstelling : positief (41%) 
- Belangrijkste voorwaarde : lage intrestvoet (64%) 

                                                 
24 Bijlage 6 : Het begrip kunstenaar en afbakening van de artistieke sector. 
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3.1. Minimumbedrag 
Ongeveer de helft van de respondenten opteert voor een minimum van 
2.500 €. Waarmee ook is gesteld dat de helft voor een kleiner bedrag op-
teert. In  de kwalitatieve bevraging gaven de meeste instanties te kennen 
dat bedragen vanaf ongeveer 1.000 € al soelaas zouden brengen. Ook de 
cultuurlening in Nederland hanteert dit bedrag.  
 
Met een instapbedrag van 1.000 € lijkt de vraag afdoende afgedekt.  
Aangezien 10% van de kunstenaars stelt al geholpen te zijn bij een mini-
mumbedrag van 500 €, en gezien de optie om de drempel laag te houden, 
is een instap van ten minste 500 € te weerhouden. 
 
Aanvragen tot microkrediet moeten online ingevuld kunnen worden. Het 
vergemakkelijkt de procedure en bespaart tijd bij afhandeling. Uitwerken 
van een standaardformulier25 is dus nodig. Daarom is het handig om met 
schijven van 500 € te werken. 
 
3.2. Maximumbedrag 
Op basis van de online enquête volstaat voor 74 % van de kunstenaars 
een maximum te ontlenen bedrag van 10.000 €. Wil de leemte tussen fi-
nanciering door subsidies en financiering via CultuurInvest worden opge-
vuld, dan zal het maximumbedrag fors hoger moeten liggen26. Een oplos-
sing zou kunnen zijn dat de microfinanciering loopt tot maximaal 25.000 € 
(cfr. gemiddeld toegekend bedrag in België voor de periode 2004-05)27 en 
dat de drempel tot CultuurInvest wordt verlaagd.  
Hoe hoger het maximum te ontlenen bedrag,  hoe groter het financieel 
risico voor de kredietverstrekker en het hoe groter het belang van een 
goede screening vooraf (intake) en begeleiding gedurende de looptijd van 
het krediet. Tevens dient opgemerkt dat er bij de kunstenaars een discre-
pantie is tussen het bedrag wat men wil lenen en wat men eigen wil/kan 
terug betalen28. Maar 27% van de kunstenaars doet voor de financiering 
van zijn artistieke activiteit o.a. een beroep op eigen middelen. Daarbij 
geeft 65% aan dat de huidige financieringsvormen onvoldoende zijn. Ook 
in de kwalitatieve enquête worden vraagtekens geplaatst bij het terugver-
dieneffect gezien het leven van een kunstenaar niet op zekerheden is ge-
                                                 
25 Zie bijlage 7 : Inhoud voor een standaard aanvraagformulier. 
26 Voor CultuurInvest is de instap minimaal 50.000 € (www.pmv.be). 
27 Zie 3.1. EU-landen met microkrediet. 
28 Zie bijlage 5 : Onderzoek microkredieten - eindrapportering, p.50,53,58. Voor een maande-
lijkse aflossing van 125 € (zonder interest) kan een bedrag van 1.500 € geleend worden op 
1jaar, 4.500  € op 3 jaar, 6.000 € op 4jaar … 
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bouwd (zie supra)29. Vanuit het oogmerk van de financier is dus enige 
voorzichtigheid in het ter beschikking stellen van kapitaal aangewezen. 
 
Een maximaal te ontlenen bedrag van 12.500 € is o.i. verdedigbaar. Ener-
zijds blijven de risico’s voor de financier beperkt. En toch wordt hiermee 
tegemoetgekomen aan de behoefte van 74% van de individuele kunste-
naars. (Het is ook de lijn die door twee van de drie andere Belgische spe-
lers wordt uitgezet.) 
 
3.3. Intrestvoet 
Een lage intrestvoet is volgens de kunstenaars de belangrijkste voorwaar-
de waaraan een systeem van microkredieten moet voldoen30.  
Bij de andere aanbieders van microkredieten is de gehanteerde intrestvoet 
4 à 5%. Enkel het Nederlandse materiaalfonds rekent 0% aan.  
Het lijkt ons aangewezen om als referentie de intrestvoet van de Solidaire 
Lening van het Participatiefonds te hanteren. Het Participatiefonds werkt 
via een 200-tal steunpunten verspreid over België. Deze hanteren alle-
maal dezelfde intrestvoet. Er kan dus van uitgegaan worden dat deze in-
trestvoet (op dit moment 5%) zowel voor de kredietverstrekker als de 
ontlener billijk is. 
 
3.4. Terugbetalingtermijn en aflossingscapaciteit 
Op basis van de enquête lijkt een terugbetalingstermijn van 4 jaar31 vol-
doende. Wat de maandelijkse aflossingscapaciteit betreft, geeft de groot-
ste groep (31%) een bedrag van 50-100 € aan en 24% kan 100 à 150 € 
terugbetalen.  
 
Zoals gesteld gaan we uit van een terugbetalingstermijn van 4 jaar. Hier-
door blijft  het terug te betalen microkrediet binnen het budget van de 
grootste groep kunstenaars. Ook bij andere instellingen voor microkrediet 
wordt deze termijn gehanteerd. Door een terugbetalingstermijn in te stel-
len, hebben zowel de ontlener als de kredietverstrekker een duidelijk 
overzicht en een einddatum voor het krediet in zicht. Er kan overwogen 
worden om voor een beperkte periode (vb. 3 maanden cfr. de Solidaire 
Lening) een vrijstelling van kapitaalaflossing toe te staan. Hierdoor wordt 
tezelfdertijd de instapdrempel verlaagd. 
Een kortere terugbetalingtermijn kan met de ontlener vastgelegd worden 
in functie van zijn terugbetalingscapaciteit. Tevens is het wenselijk in de  

                                                 
29 Zie 4.2. Haalbaarheid en terugbetalingscapaciteit. 
30 Zie bijlage 5 p. 64. 
31 Zie bijlage 5 p. 54. 
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mogelijkheid te voorzien het saldo ineens af te lossen. De ontlener- kun-
stenaar kan plots over financiële middelen beschikken (vb. uit de verkoop 
van zijn werk). De baat voor de kredietverstrekker  is duidelijk: het geld is 
sneller gerecupereerd en het verloop van het krediet hoeft niet langer te 
worden opgevolgd. 
 
3.5. Waarborg 
Een minderheid van de respondenten (41 %) is bereid om een persoonlij-
ke garantie (borgstelling) te geven voor het aangaan van een microkre-
diet32. Het legt daarenboven33 een bijkomende druk op de kunstenaar en 
zal een aantal onder hen afschrikken om een krediet aan te vragen.  
 
O.i. zal een systeem van microkredieten waarbij geen waarborg of per-
soonlijke borgstelling wordt gevraagd meer tegemoetkomen aan het op-
zet, nl. microkredieten te voorzien aan kunstenaars die het zo al moeilijk 
hebben om een krediet te krijgen op de reguliere bancaire markt. 
Het is wel aangeraden, zeker vanaf een bepaald bedrag, een gedegen in-
take te doen en ev. een trajectbegeleiding op te starten (zie infra)34. 
 
3.6. Aanwending microkrediet 
De kunstenaar gaat het microkrediet bij voorbaat aanwenden voor de 
aankoop van materiaal en werkinstrumenten (53%). Ook projectfinancie-
ring scoort hoog (56%)35. Projectfinanciering hoeft niet weerhouden te 
worden gezien de overheid nu al in deze behoeft voorziet via projectsubsi-
diëring.  
Oneigenlijk gebruik van microkrediet dient voorkomen te worden. Vandaar 
ons voorstel om een lening enkel toe te kennen aan individuele personen 
voor een duurzame investering met artistieke doeleinden. 
 
Andermaal rijst de vraag ‘wie is kunstenaar’. Zoals eerder gesteld is dit 
begrip nauwelijks af te bakenen. Wel houden wij een pleidooi om het be-
grip eerder ruim dan beperkt te definiëren, dus ook kunstenaars actief in 
de zgn. uitvoerende kunsten zoals vb. mode en design.  
 
 

                                                 
32 Zie bijlage 5  p. 60. 
33 Zie bijlage 5  p. 17. 
34 Zie 6. Traject van een aanvraag e.v. 
35 Op de vraag inde enquête ‘Voor welke doeleinden zou u het microkrediet gebruiken?’ 
konden meerdere antwoorden worden aangekruist. 
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Samengevat 
 

- Bedrag : 1.000 - 12.500 € 
- Intrestvoet : jaarlijks 5 % (Participatiefonds) 
- Terugbetalingstermijn : 4 jaar (maximum) 
- Waarborg : geen 
- Aanwending : duurzame investering (apparatuur) 

 
 
 
4. Tussenkomstvoorwaarden 
 
In de kwalitatieve bevraging komt duidelijk een bekommernis tot uiting 
i.v.m. de wijze van aanwending van het microkrediet en de terugbeta-
lingscapaciteit. Ook uit de online enquête van de kunstenaarspopulatie 
kan worden afgeleid dat uit hoofde van de financier enige voorzichtigheid 
hieromtrent wenselijk is. Duidelijke tussenkomstvoorwaarden kunnen ook 
voor de aanvrager klaarheid scheppen. 
 
4.1. Voor kunstenaars 
De aanvrager moet kunstenaar zijn of beginnend kunstenaar. Het begrip 
is, zoals eerder gesteld, moeilijk af te bakenen. Het lijkt ons bijgevolg zin-
vol om, zoals bij de Cultuurlening in Nederland, vooraf na te gaan of de 
opleiding, het inkomen, de productie en de positie van de aanvrager in 
een artistieke context thuishoren. 
 
4.2. Lening 
Het gaat bij microkredieten wel degelijk om een lening die moet worden 
terugbetaald. De ontlener zal dus bereid moeten zijn dit uitgangspunt te 
aanvaarden, de maandelijkse aflossing te betalen en de einddatum te res-
pecteren. Het aanvraagformulier op basis waarvan de lening al dan niet 
wordt toegestaan, zal hier zeer duidelijk moeten over zijn. 
Gezien het om een lening gaat zal er ook een procedure moeten zijn om 
de ontleende bedragen terug te vorderen. Zo niet zet men de deur open 
voor wanbetalers. 
 
4.3. Financiering van investeringen 
De doeleinden voor de aanwending van kredieten zijn vrij divers. Ook de 
artistieke discipline(s) waarin de kunstenaar actief is, of wil zijn, kunnen 
bepalend zijn. Geld ter beschikking stellen om activa aan te schaffen is 
duurzamer dan voor de aankoop van grondstoffen, of voor werkingsmid-
delen.  
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Het microkrediet dient o.i. te worden gebruikt voor meer duurzame inves-
teringen in apparatuur (vb. computer, camera, …)  die rechtstreeks gere-
lateerd zijn aan de artistieke activiteit van de kunstenaar in kwestie. 
 
4.4. Aan individuen 
De omschrijving van de doelgroep ligt eigenlijk al vast in de opdracht: 
mogelijkheden van microkredieten aan kunstenaars. 
Het gaat om individuele personen welke voor hun artistieke praktijk nood 
hebben aan een beperkte financiering. Er worden geen microkredieten 
toegestaan aan ondernemingen en verenigingen. De kunstenaar kan het 
microkrediet aanwenden voor het opstarten of uitbreiden van zijn per-
soonlijke artistieke activiteit, voor zover het een duurzame investering be-
treft (zie hierboven 4.3.). 
Het lijkt logisch dat de kunstenaar dus een artistieke activiteit uitoefent in 
het statuut van (beginnend) zelfstandige of als zelfstandige in bijberoep36.  
 
4.5. Actieradius 
Bij het intekenen op de genoemde overheidsopdracht werd gesteld dat ‘de 
opdracht is gericht op het bestuderen van de mogelijkheden voor micro-
kredieten in Vlaanderen …’. Het lijkt dus logisch de actieradius tot het 
Vlaamse Gewest te beperken. Evenwel is de opdrachtgever de Vlaamse  
Gemeenschap. We kunnen dus stellen dat kunstenaars die verblijven in 
Vlaanderen of Brussel toegang hebben tot het systeem. We stellen voor 
dat dezelfde criteria worden gehanteerd als deze welke Vlaanderen han-
teert in zijn cultuurbeleid. 
 
4.6. Moeilijk toegang tot traditionele lening 
In de aard van de term ‘microkrediet’ zit eveneens vervat dat het instru-
ment is gericht op mensen (in dit geval kunstenaars) die moeilijk toegang 
hebben tot het klassieke krediet of het bankkrediet. 
De situatie is duidelijk indien de kunstenaar het bewijs kan leveren dat hij 
bij zijn bank is gaan aankloppen en zijn bank hem geen krediet heeft wil-
len verstrekken. Dit is een vrij formele houding. Een meer ‘intuïtieve’ be-
nadering lijkt ons meer geschikt. Het volstaat dat de kunstenaar zich in 
een zodanige situatie bevindt dat men kan veronderstellen dat hij moeilijk 
een bankkrediet kan krijgen. In volgende situaties mag men dit veronder-
stellen: werkloosheid, een leefloon ontvangen, vermelding bij de krediet-
centrale van de NBB als wanbetaler, faillissement enz.  

                                                 
36 Enige nuance kan nodig zijn. De eigenheid van sommige inkomsten van de kunstenaar 
laten toe om noch als zelfstandige noch als werknemer actief te zijn, vb. inkomsten uit au-
teursrechten. 
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5. Reglement 
 
Om het logische verband tussen de verschillende elementen en kenmer-
ken van het microkrediet aan kunstenaars te duiden is het nodig deze te 
vatten in een reglement. De verschillende stappen welke een aanvraag 
dient te doorlopen worden erin geschetst. Zowel voor de aanvrager als de 
verstrekker is dit het instrument om het dossier vorm en inhoud te geven. 
In bijlage37 is een volledig uitgewerkt voorstel van reglement opgenomen. 
 
 
 
6. Traject van een aanvraag 
 
Om deze behandeling efficiënt te laten gebeuren wordt er een overzichte-
lijk en eenvoudig aanvraagdocument38 opgesteld dat via e-mailverkeer 
gemakkelijk kan ingediend worden.  
De aanvrager vult dit aanvraagformulier naar behoren in, en stuurt de ge-
vraagde bijlagen apart per post op. Elke aanvraag krijgt een uniek volg-
nummer. Dit wordt ook gebruikt voor de betalingen die per domiciliering 
dienen te gebeuren.  
De aanvrager krijgt automatisch bericht van ontvangst van deze docu-
menten per e-mail. 
 
Naargelang het gevraagde bedrag voor een toelage, ontstaan er 2 situa-
ties: 
 
Maximum gevraagde toelage: 2500 €: geautomatiseerde behandeling. 
Wanneer het gevraagde bedrag maximum 2500 € bedraagt en al de do-
cumenten conform werden bezorgd, kan de beoordelaar onmiddellijk zijn 
fiat geven.  
Hierop kan dan binnen de vooropgezette tijd de betaling gebeuren op het 
opgegeven bankrekeningnummer, waarop een domiciliëring voor automa-
tische afbetaling van de toelage is ingebracht. Het hierbij gebruikte refe-
rentienummer is het toegekende nummer van de aanvraag. 
 
Gevraagde toelage hoger dan 2500 €: afhandeling door dossierbeheerder.  
Wanneer het gevraagde bedrag meer is dan 2500 €, wordt de aanvraag 
doorgestuurd naar een dossierbeheerder. Dit kan zowel intern gebeuren 

                                                 
37 Bijlage 8 :  Voorstel werkingsreglement voor microkredieten. 
38 Zie bijlage 7 :  Inhoud voor een standaard aanvraagformulier. 
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als extern door een aparte organisatie. Hierbij zal vooral rekening gehou-
den worden met de expertise en het kostenplaatje (vooral de personeels-
kosten zie infra39). 
 
Deze dossierbeheerder nodigt de aanvrager uit om zijn dossier toe te lich-
ten en eventueel de ontbrekende documenten te bezorgen.  
 
Wanneer het dossier volledig is, bezorgt de behandelende dossierbeheer-
der het volledige dossier, samen met zijn opmerkingen aan de beoorde-
lingscommissie (kredietcomité). De reden hiervoor is dat er een neutraal 
advies gevraagd wordt, daar waar de dossierbeheerder nauw betrokken is 
bij zowel de aanvrager als bij de opmaak van het dossier.  
 
Deze beoordelingscommissie zal, nadat ze de dossierbeheerder gehoord 
heeft, een definitieve beslissing nemen. Deze beslissing wordt per e-mail 
aan de aanvrager bezorgd. 
 
Hierop kan dan binnen de vooropgezette tijd de betaling gebeuren op het 
opgegeven bankrekeningnummer waarop een domiciliëring voor automati-
sche afbetaling van de toelage is ingebracht. Het hierbij gebruikte referen-
tienummer is het toegekende nummer van zijn aanvraag. 
 
De opvolging van betalingen gebeurt automatisch op basis van de betalin-
gen die binnenkomen per domiciliering. 
 
 
 
7. Begeleiding tijdens de looptijd van het krediet 
 
Er moet aandacht zijn om probleemsituaties te voorkomen.  
De opvolging van de behandeling van de aanvragen en de begeleiding 
vanaf de aanvraag van de kunstenaar tot de volledige terugbetaling van 
het krediet zijn hierbij een belangrijke factor. Bij eventuele problemen kan 
onmiddellijk ingegrepen worden en steun verleend aan de kunstenaar.  
 
Toch moet de procedure voor het bekomen van een microkrediet eenvou-
dig en doorzichtig blijven. 
Het breekpunt voor een intake op basis van een gesprek kan vb. gelegd 
worden op kredietaanvragen boven de 2.500 €. Tot dit bedrag zou dan 
een online in te vullen aanvraag kunnen volstaan. Trajectbegeleiding kan 
                                                 
39 Zie 8. Personeelsbehoefte. 
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afhankelijk worden gesteld van de verkregen informatie en indrukken bij 
het gesprek. Het lijkt ons geen overbodige luxe begeleiding te voorzien bij 
dossiers vanaf 7.500 €. Het gaat hier immers om een doelgroep die het 
zeer moeilijk heeft om aan een bankkrediet te krijgen en voor wie 7.500 € 
toch een aanzienlijk bedrag is. 
 
Bij het intakegesprek wordt nagegaan of aan alle administratieve en wet-
telijke voorwaarden is voldaan. Dergelijk gesprek is ook nuttig om een 
vertrouwensband op te bouwen met de ontlener. Er kan ook gecheckt 
worden of het profiel en competenties van de persoon matchen met de 
noden van het project waarvoor het microkrediet wordt aangevraagd. 
 
Indien begeleiding gedurende de looptijd van het krediet nodig of wense-
lijk is, zal hiertoe de gepaste structuur moeten worden opgezet. Dit kan 
intern bij de microfinancier zelf zijn maar even goed worden uitbesteed. 
Alleszins zal hiervoor het nodige gekwalificeerd personeel moeten voorzien 
worden. 
De periode van begeleiding kan in onderling overleg met de kunstenaar 
worden afgesproken. Het standpunt van de begeleider is hierbij doorslag-
gevend. Gezien de doelgroep, welke verwacht wordt om op microkrediet 
een beroep te doen, wordt deze begeleiding best gratis aangeboden. In 
het aanmeldingsformulier en/of aanvraagdossier zal de aanvrager zich 
dienen akkoord te verklaren om op verzoek van de kredietverstrekker de 
nodige begeleiding te volgen.  
 
 
 
8. Personeelsbehoefte 
 
Dossieropvolging (intake en begeleiding) genereren ook kosten. Deze zijn 
ten laste van de kredietverstrekker. Intake en begeleiding verminderen 
het risico op wanbetaling.  
 
8.1. Berekening aantal te verwerken dossiers 
In de bevraging geeft 70% van de kunstenaars aan geïnteresseerd te zijn 
in microkredieten. Niemand heeft op dit moment enig idee over het aantal 
actieve kunstenaars in Vlaanderen. In de databank van het Kunstenloket 
bevinden zich afgerond de gegevens van 10.000 individuele kunstenaars.  
 
In de veronderstelling dat dit de volledige populatie kunstenaars is, zou-
den er 7.000 geïnteresseerd zijn in een systeem van microkredieten. Van 
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deze groep zou 53% het microkrediet gebruiken voor aankoop van mate-
riaal en werkinstrumenten, nl. wat supra40 gedefinieerd werd als het 
voorwerp van microkredieten. Op basis van deze veronderstellingen kan 
de markt voor microkredieten in de artistieke sector anno 2008 geschat 
worden op afgerond 3.700 gegadigden.  
 
Het is absoluut niet in te schatten hoe groot het aantal aanvagen bij lan-
cering zal zijn. Gezien het feit dat het invoeren van een systeem van mi-
crokredieten al diverse malen in de pers is geweest en dat de bevraging 
van de artistieke sector vrij ruim werd opgezet, mag men nogal wat toe-
loop verwachten. 
In de benadering van het potentieel kunnen we enigszins een parallel 
trekken met Hefboom41,42. Hefboom startte recent (december 2007) als 
steunpunt voor de Solidaire Lening. De doelgroep van Hefboom is welis-
waar niet de artistieke sector maar de naambekendheid in de sociale sec-
tor is zeker even groot als deze van de subsidiërende overheid in de artis-
tieke sector.  

Schematische voorstelling (Hefboom) 
- Aanvragen op jaarbasis = 200 
- Waarvan 75% ontvankelijk = 150  
- Waarvan 50% naar kredietcomité = 75 
- Waarvan 75% goedgekeurd = 56  
- Waarvan 30% probleemdossiers = 17 

 
8.2. Analyse van de personeelsbehoefte 
Deze analyse gebeurt op basis van eigen ervaring en vergelijking met ge-
lijkaardige projecten43. 
 
Screening aanvraagdossier 
Per dossier is 16u nodig voor screening: voorbereiding en maken van een 
afspraak, het onderhoud met de aanvrager en de verwerking van de ge-
gevens tot een volledig aanvraagdossier. 
 
 
 
                                                 
40 Zie 4.3. Financiering van investeringen. 
41 Zie bijlage 9  :  Aanvragen bij andere microkredietverstrekkers. 
42 Ook met de Cultuurlening (Nederland) is er een parallel mogelijk. Hiervan zijn minder cijfer-
gegevens ter beschikking zodat we het bij Hefboom houden. 
43 Adviesbureau voor Zelfstandigen van Stad Antwerpen: Project van het Europees Sociaal 
Fonds  “Geïntegreerd ondernemen voor startende zelfstandigen” 2006-2007. Project bij Hef-
boom cvba Solidaire Lening  (start dec. 2007). 
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Introductie bij het kredietcomité 
Dit houdt in de voorlegging en bespreking van het dossier bij de het comi-
té, de verwerking van deze beslissing en de mededeling hiervan aan de 
aanvrager. Hierbij rekenen wij 1u per dossier. 
 
Coaching en trajectbegeleiding 
Voor een correcte opvolging van het dossier en eventuele bijsturing van 
het ‘project’ wordt gedurende de looptijd van de lening44 de aanvrager-
kunstenaar minimum 6 maal ontmoet. Dit na 1m, 3m, 6m, 12m, 18m, en 
24m. Elk gesprek neemt 2u in beslag. Hierbij wordt telkens 0,5u admini-
stratie gerekend. Dus 9u op jaarbasis per goedgekeurd dossier. 
Van de goedgekeurde dossiers worden er 30% een probleemdossier. 
Dit zijn dossiers waarbij zich tijdens de looptijd zware problemen voor-
doen (vb. echtscheiding, jobverlies, ongeval, zware materiële schade, 
enz.), al dan niet gecombineerd met betalingsproblemen en waarbij pro-
jectbespreking ter plaatse meestal nodig is. Voor dergelijke gevallen wordt 
extra 6u begeleiding op jaarbasis voorzien. 
 
8.3. Personeelsbehoefte op jaarbasis 
De vorige analyses geven een indicatie van de personeelsbehoefte. Om de 
dossierlast voor de aanvrager te verminderen, en hiermee ook de perso-
neelskost, gaan we er vanuit dat kredietaanvragen tot 2.500 € bijna au-
tomatisch groen licht krijgen. Volgens de online enquête zou 12% van de 
kunstenaars een microkrediet van maximaal 2.500 € aanvragen. Deze 
dossiers zijn automatisch ontvankelijk, hoeven niet naar het kredietcomité 
en behoeven geen begeleiding. Als we deze handelswijze toepassen op de 
cijfers van Hefboom, komen we tot het volgende schema: 

- Aanvragen op jaarbasis = 200 
- Waarvan 75 % ontvankelijk = 150  
- Waarvan 12% ontvankelijk zonder screening dossier = 18  
- Resterende dossiers (>2.500 € nl.150-18) = 132  
- Waarvan 50% naar het kredietcomité = 66 
- Waarvan 75% goedgekeurd = 50  
- Waarvan 30% probleemdossiers = 15. 

 
De personeelsbehoefte op jaarbasis wordt dan: 

- Screening aanvragen : 132 dossiers aan 16u = 2.112u/jaar 
- Intro bij kredietcomité : 66 dossiers aan 1u = 66u/jaar 
- Coaching enz. : 50 dossiers aan 9u = 450u/jaar 

                                                 
44 We rekenen op een gemiddelde looptijd van 2 jaar: 55% van de kunstenaars geeft een 
gewenste looptijd van 2 à 3 jaar aan (bijlage 5 p. 54). 
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- Extra begeleiding : 15 dossiers aan 9u = 135u/jaar. 
 
Op basis van deze redenering, en uiteraard moet hierbij de nodige om-
zichtigheid aan de dag worden gelegd, is bij 200 aanvragen per jaar een 
personeelsbezetting nodig van 2.763 uur. 
Let wel, dit geldt enkel voor het eerste jaar. 
De gemiddelde looptijd van een dossier is geschat op 2 jaar. Dus vanaf 
het tweede jaar groeit de personeelsbehoefte met de tijd nodig voor coa-
ching (= 450u/j) en extra begeleiding (=135u/j), samen 585 uur per jaar. 
 
Het aantal uren door een voltijdse medewerker op jaarbasis gepresteerd is 
1.710 uur. Als volgt berekend: 

- 365 dagen in een jaar 
- 104 dagen weekend 
- 11 wettelijke feestdagen 
- 20 vakantiedagen 
- 5 ziektedagen 

Of 225 werkdagen aan 7.6 uur per dag is 1.710 werkuren op jaarbasis. 
 
Dit maakt dat om 200 dossiers per jaar (of 17 aanvragen per maand) te 
screenen en te begeleiden er (2.763u+585u) 3.348 manuren nodig zijn, 
wat neerkomt op 1,95 voltijdsequivalent. 
 
Het betreft hier louter de behoefte aan personeel voor de afhandeling van 
de dossiers. Een aantal kostenfactoren is niet in rekening gebracht, zoals: 
onthaal, communicatie, betrekken burelen, agendabeheer, …  
 
 
 
9. Microkredieten gesubsidieerd door de  
    Vlaamse minister voor cultuur 
 
We verwijzen naar de beleidsbrief Cultuur 2008 van minister Anciaux en 
de overheidsopdracht uitgeschreven door het Departement Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media. Het is de intentie van de beleidsmakers om nog in 
2008 een systeem van microkredieten te introduceren voor zelfstandige 
kunstenaars. Het systeem krijgt hiermee een non-profit oriëntatie. Inbed-
ding van het systeem in een non-profit organisatie (overheid of privé) is 
dus voor de handliggend.  
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In de stuurgroep werd regelmatig ingegaan op de inbedding bij een over-
heidinstantie. Dit kan, maar er zal een duidelijk onderscheid moeten zijn 
met de bestaande subsidiereglementeringen (vb. projectsubsidies). Com-
municatie rond het concept microkredieten zal hierbij essentieel zijn.  
Om nog in 2008 van start te kunnen gaan en omwille van subsidietechni-
sche redenen werd er geopteerd om de financiering van de microkredieten 
in het IVA Kunsten en Erfgoed op te nemen. Dit ten laste van het Fonds 
Kunsten en Erfgoed dat over 300.000 € beschikt. De techniek van ‘terug-
betaalbare subsidie’ werd hierbij als oplossing naar voor geschoven.  
 
In een beperkte stuurgroep werd deze piste op punt gesteld45 en werd het 
voorstel van werkingsreglement (zie bijlage 9) door de diensten van het 
IVA omgewerkt en op punt gesteld tot een subsidiereglement46. 
De weerhouden contouren van het systeem van microkredieten werden 
duidelijk gesteld: 

- de term ‘minitoelage’ wordt gehanteerd i.p.v. microkrediet; 
- gezien de beperkte middelen (300.000 €) worden er in 2009 en 

2010 maar een beperkt aantal dossiers goedgekeurd. Hierbij wordt 
het principe gehanteerd: wie eerst komt eerst maalt; 

- de toegekende leningen kunnen maximaal 7.500 € bedragen; 
- er wordt geen intrest aangerekend;  
- het krediet wordt toegekend op basis van de artistieke finaliteit van 

het project; 
- een reglement wordt opgesteld47; 
- aanvragen tot 2.500 € worden louter administratief gescreend; 
- aanvragen vanaf 2.500 € worden gescreend op haalbaarheid en op-

gevolgd: minimum 6 contacten gespreid over 2 jaar en eventueel 
begeleiding; 

- er worden sancties voorzien bij niet terugbetaling of verkeerd ge-
bruik van de middelen. 

 
Bij implementatie van het instrument kunnen toch nog en aan aantal 
knelpunten opduiken. 

- De opstart van het instrument is mogelijk met de middelen uit het 
Fonds Kunsten en Erfgoed. Het Fonds genereert geen eigen inkom-
sten en een aantal ontleende bedragen zullen wellicht niet kunnen 

                                                 
45 Zie Bijlage 2 :  Stuurgroep vergaderingen en verslagen. 
46 Zie bijlage 10  :  Ontwerp van experimenteel reglement voor minitoelage (= subsidieregle-
ment). 
47 Zie bijlage 8  :  Voorstel werkingsreglement voor microkredieten. 
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worden terugbetaald. Bijgevolg zullen voor een bestendiging van de 
maatregel recurrente middelen nodig zijn.  

- Voor de financiering van deze terugvorderbare toelagen is het aan-
vangsbudget beperkt. Bij veel aanvragen zal maar een beperkt aan-
tal ontleners per jaar kunnen geholpen worden. Het gevolg kan zijn 
dat het budget al in de loop van het jaar (na een paar maanden) 
opgebruikt is. Aanvragen moeten dan verschoven worden naar het 
volgende jaar wat bij de kunstenaars niet altijd in goede aarde zal 
vallen. 

- Wat te doen met de niet toegekende aanvragen omwille van het op-
gebruikte budget? Worden de niet toegekende aanvragen als eerste 
het daarop volgende jaar behandeld (indien de kunstenaar zijn aan-
vraag handhaaft), of is de afwijzing wegens opgebruikt budget defi-
nitief en moet het volgende jaar een nieuwe aanvraag worden inge-
diend? 

- De afbakening van de doelgroep moet duidelijk zijn. Niet om het 
even wie mag toegang hebben tot de minitoelage (een gratis krediet 
van de overheid). Dus ook voor aanvragen tot 2.500 € is verant-
woording over het artistieke gebruik van de lening wenselijk. 

- Welke investeringen al dan niet in aanmerking komen, zal blijvend 
moeten bewaakt worden en geval per geval bekeken. Screening en 
opvolging van dossiers zal nodig blijven, met de er aan verbonden 
kosten van dien. 

- … 
 
Om het instrument te evalueren, bij te sturen en op punt te stellen wordt 
een inloopperiode twee jaar vooropgesteld. Een eerste evaluatie is voor-
zien eind 2009, een tweede in 2010.  
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NAWOORD 
 
 
 
Veel kunstenaars hebben interesse in microkredieten. De meeste onder 
hen willen het instrument ook gebruiken waarvoor het bedoeld wordt, nl. 
investeren in materiaal en werkinstrumenten. Een gemakkelijke instap is 
de voorwaarde: geen zwaar dossier en een lage intrest.  
De meeste kunstenaars zien dit financieringsmiddel te gebruiken in hun 
persoonlijke praktijk en eerder in het begin van hun artistieke loopbaan.  
 
In deze studie gaven we een definitie van microkredieten geënt op de in-
dividuele kunstenaarspraktijk. Het systeem staat technisch op punt.  
Werken met microkredieten op een louter functionele basis lijkt ons moei-
lijk haalbaar. Ongetwijfeld zullen in de praktijk de technische verplichtin-
gen (tussenkomstvoorwaarden, kenmerken van het krediet, begeleiding) 
worden overstegen. Het gaat eerder om een partnerschap. De verstrekker 
en zeker de eventuele begeleider (coach) zullen op een sociale manier 
professioneel moeten zijn. 
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BIJLAGE 3 

VERGELIJKEND OVERZICHT INSTELLINGEN VOOR 
MICORFIANCIERING 

 BRUSOC CREDAL 

1- het 
investeringskrediet

CREDAL 

2- het 
kaskrediet

PARTICIPATIEFONDS 

De Solidaire Lening

Bron van 
financiering 

 

Bijstand van 
EFRO 

Doelstelling 
II 

Aandelen van 
coöperatieleden; 

Sinds 2006 steun 
Dexia Foundation 
vzw 

  

Vorm van krediet Microkrediet Investeringskrediet Kaskrediet Microkrediet 

 

Bedrag van het 
krediet 

1.250 – 
25.000 euro 

Maximaal 12.500 
euro. 

Maximum 
10.000 euro 

Maximum 12.500 euro 

Eigen inbreng 

 

620 euro 
vereist 

Bijdrage 
waarborgfonds 5 % 
van het ontleende 
bedrag. 

Kan verlaagd 
worden tot 3% als 
aan bepaalde 
voorwaarden wordt 
voldaan. (zie tekst) 

Bijdrage 
waarborgfonds 
5 % van het 
ontleende 
bedrag. De 
helft kan 
gerecupereerd 
worden indien 
begeleiding 
wordt gevolgd 
en correct 
wordt 
terugbetaald  

Niet vereist 

Rente jaarlijks  4 % 5 % 8 % 5% 

Waarborg op het 
kapitaal 

 

Geen 
waarborg 
vereist 

 Bijdrage 
waarborgfonds 5 % 
van het ontleende 
bedrag 

Bijdrage 
waarborgfonds 
5 % van het 
ontleende 
bedrag. 

Geen waarborg vereist 

Duurtijd - 
terugbetalingperiode 

 

1-5 jaar 
(gemiddeld 
3 jaar) 

Maximum 4 jaar  Kredietlijn 
gedurende 1 
jaar. Jaarlijks 
hernieuwbaar. 

Maximum 4 jaar. De 
eerste 3 maanden 
vrijgesteld van 
kapitaalsaflossing. 
Daarna terugbetaling in 
45 schijven.  



 

 BRUSOC CREDAL 

 

PARTICIPATIEFONDS

actieradius Brussels Hoofdstedelijk Gewest Franstalig België  Vlaanderen en Brussel 

Tussenkomstvoorwaarden 1-de aanvrager is zelfstandige of 
wil zelfstandig werken 

2-Hij wil en activiteit van beperkte 
omvang opstarten of verder 
uitbreiden  

3-Hij heeft beperkte of geen 
toegang tot het tradiutionele 
bancaire krediet 

4-het project is voldoende 
uitgewerkt 

5-Hij gaat akkoord met 
begeleiding. 

De totale investering mag 
niet meer bedragen dan 
50.000 euro. 

Mogelijkheid tot starten in 
bijberoep maar einddoel 
moet zelfstandige in 
hoofdberoep zijn. 

De aanvrager moet zich 
vestigen als zelfstandige in 
hoofdberoep of een eigen 
onderneming oprichten. 

Enkel natuurlijke personen 
komen in aanmerking. 

Begeleiding Individuele begeleiding tijdens de 
volledige terugbetalingstermijn. 

Gratis begeleiding tijdens 
de volledige looptijd van 
het krediet. 

Gedurende 18 maanden na de 
creatie is begeleiding 
verplicht. 

Met PCF heeft een 
samenwerkingsovereenkomst 
met steunpunten. 

Begeleiding is volledig gratis. 
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CULTUURLENING OVERZICHT 

 

 Bedrag Jaarlijkse intrestvoet Looptijd 

Kunstenaar € 1000 

€ 2000 

€ 3000 

≥ € 10 000 

4.5% 

4.5% 

4.5% 

Fluctueert in afspraak met 

de Triodos bank 

  

1 jaar 

2 jaar 

3 jaar 

Aflossingsplan is 

afhankelijk van het 

soort krediet 

Kunstenaar 

WWIK 

€ 1000 

€ 2000 

€ 3000 

≥ € 10 000 

2.25% 

2.25% 

2.25% 

Fluctueert in afspraak met 

de Triodos bank 

1 jaar 

2 jaar 

3 jaar 

Aflossingsplan is  

afhankelijk van het 

soort krediet 

 
 
 
 
MATERIAALFONDS OVERZICHT 
 
 

 
Bedrag 

Jaarlijkse 

interestvoet 
Looptijd 

Kunstenaars € 8000 0% 
Maximum 3 

jaar 

Studenten € 3000 0% 
Maximum 3 

jaar 
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Onderzoek Microkredieten voor Kunstenaars
Eindrapportering - 12 juni 2008

Eric Hoedemakers - Kunstenloket

Stefan Coucheir - Antenno
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I. Context
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Context: onderzoeksdoelstelling

• In deze fase wordt getracht om het afgebakende begrip te toetsen
aan de reële situatie van de kunstenaar.

• Hierbij willen we ook een algemeen inzicht verwerven naar de
houding van de sector ten aanzien van microkredieten voor
kunstenaars

• Concreet dient er gepolst te worden naar de nood en
toepasbaarheid van een systeem van microkredieten en de
financiële knelpunten die ervaren worden om zich als zelfstandig
kunstenaar te ontwikkelen.
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Context: methodologie

• De studie is als volgt gefaseerd:

1. Expertinterviews met bevoorrechte partners uit de
culturele sector (Kwalitatief vooronderzoek)

16 persoonlijke interviews met bevoorrechte partners

2.    Enquête bij kunstenaars (Kwantitatief onderzoek)
Online enquête bij kunstenaars
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II. Kwalitatief vooronderzoek:
Expertinterviews in de culturele sector
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Expertinterviews: lijst gesprekspartners

• Cultuurinvest -  Peter Leyder
• Dexia Foundation - Carlo De Boel
• Hefboom - Ruben Vandeweghe
• Poppunt - Tijs Vastesaeger
• Instituut voor beelden, audiovisuele en mediakunst - Sam Eggermont
• Instituut voor beelden, audiovisuele en mediakunst - Greet Halsberghe
• Muziekcentrum Vlaanderen - Roel Vanhoeck
• Nieuw Internationaal Cultureel Centrum - Bram Verstraeten
• Overleg Kunstenorganisaties - Liesbeth Dejonghe
• Triodos Bank - Kurt Degrieck
• Verenigde Organisaties Beeldkunst - Fran Devos
• Vlaams Architectuurinstituut - Stefan Siffer
• Vlaams Audiovisueel Fonds - Hans Everaert
• Vlaamse Auteursvereniging - Isabelle Schoepen
• Vlaams Fonds voor de Letteren - Carlo Van Baelen
• Vlaams Theater Instituut - Nikol Wellens
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

INHOUD
I. Algemeen
II. Haalbaarheid
III. Afbakening
IV. Modaliteiten
V. Waarborgen
VI. Controle
VII. Beheer & opvolging
VIII. Alternatieven
IX. Communicatie
X. Emotioneel aspect
XI. Juridische valkuilen
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

I. Algemeen:

• De behoefte aan additionele bronnen van financiering voor de individuele kunstenaar
wordt vrijwel algemeen bevestigd.

• Het concept microkredieten wordt globaal genomen positief onthaald, maar met de
nodige kanttekeningen wat doelgroepafbakening, opvolging, beheer en haalbaarheid
betreft.

• De doeleinden voor de aanwending van de kredieten zijn zeer divers, in functie van
het domein waarin de kunstenaar actief is.

– Tijd is algemeen de belangrijkste schaarste, maar is moeilijk te financieren via het systeem
van microkredieten.
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

II. Haalbaarheid:

• Bij het terugverdieneffect van de kredieten worden vraagtekens geplaatst. Het leven
van een kunstenaar is veelal ongestructureerd en niet op zekerheden gebouwd. Enige
vorm van loopbaanplanning is meestal niet aanwezig.

• Slechts een zeer klein deel van de kunstenaars haalt voldoende inkomsten uit de
creaties als kunstenaar.

• De terugbetalingscapaciteit zal bijgevolg sterk bepaald worden door een (vast)
inkomen naast het kunstenaarsbestaan.

• De beschikbaarheid van een recurrent inkomen uit kunstenaarsactiviteiten is sterk
afhankelijk van het domein waarop de kunstenaar actief is.

– Voorbeeld: Eénmalige verkoop van een beeldhouwwerk versus maandelijkse
inkomsten van een professioneel muzikant

• Bepaalde kunstenaarsdomeinen zijn enkel leefbaar dankzij subsidies
– Een terugbetaling van kredieten met subsidies zou destructief zijn.
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

III. Afbakening:

• Het begrip ‘kunstenaar’ is zeer ruim te interpreteren. Bij de uitwerking van het concept
‘microkredieten voor kunstenaars’ zal een concrete afbakening moeten gebeuren.

– Bv. Wie mag een fototoestel financieren en wie niet?
– Bv. Moet er een onderscheid gemaakt worden tussen individuele kunstenaars en

organisaties? Wat met collectieve creaties?

• Ook de afbakening van de doeleinden voor het microkrediet zal bepalend zijn:
– Financiering van materialen is realistischer dan projectfinanciering
– Financiering van omkadering (boekhouder, opzet vennootschap,...) kan structureel bijdragen

tot succes
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

IV. Modaliteiten:

• De meeste instanties geven te kennen dat bedragen vanaf ongeveer
1.000 Euro al soelaas zouden brengen voor de beoogde doelgroep.

• Jonge kunstenaars zijn de doelgroep bij uitstek, maar vertonen een zeer
hoog risicoprofiel. Slechts een zeer klein deel ‘overleeft’ de natuurlijke
selectie in hun vakdomein.
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

V. Waarborgen:

• Een persoonlijke waarborgstelling kan afschrikkend werken voor bepaalde
kunstenaars.

• Terugvordering van de via de kredieten aangekochte goederen is niet realistisch, om
volgende redenen:

– Roerende goederen kunnen in België juridisch niet worden beschouwd als borgstelling
indien ze niet in bewaring worden gegeven

– Sterke waardeverminderingen van de goederen op korte termijn (bv. IT infrastructuur)
– Hoge administratieve kosten

• De oprichting van een collectief waarborgfonds zal noodzakelijk zijn om de risico’s in
te dekken.
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

VI. Controle:

• In domeinen waar werkinstrumenten (muziekinstrumenten, hardware,...) gefinancierd
kunnen worden met de kredieten, kunnen de behoefte en aanwending makkelijk
aangetoond worden. In andere toepassingsgebieden is dit veel moeilijker (projecten,
creatieve tijd,...).

– Welke bewijsstukken zullen vereist zijn?

• Het microkrediet moet afdwingbaar zijn als een echt krediet. Enkel met deze ‘stok
achter de deur’ kan het concept microkrediet hard gemaakt worden. Zoniet zet men de
deur open voor wanbetalers.

• De afdwingbaarheid zal groter zijn indien het krediet gelinkt wordt aan een persoon in
plaats van aan een project.
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

VII. Beheer & opvolging:

• Microkrediet moet laagdrempelig en toegankelijk zijn op het vlak van
administratie. Een persoonlijk aanspreekpunt lijkt aangewezen.

• Een beheersysteem voor dergelijke kredieten zijn zeer intensief. De
administratieve kost voor de opstart en beheer van een microkredietdossier
zal zeer hoog zijn in verhouding tot de absolute waarde van de kredieten.

– Bv. Screening en controle, rappelkosten, eventuele invorderingen
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

VIII. Alternatieven:

• Gezien het hoge risicoprofiel is financiering via het bancaire circuit moeilijk voor
kunstenaars.

• Zoals elke particulier, zou een kunstenaar theoretisch wel beroep kunnen doen op een
consumentenkrediet of een persoonlijke lening. Voorwaarde hierbij is dat een vast
inkomen kan voorgelegd worden, al dan niet aangevuld met concrete waarborgen.

– De groep die aan deze voorwaarden niet kan voldoen, is een risicogroep wat terugbetaling
betreft; ook voor het microkrediet. Deze groep riskeert bij een zekere selectie voor het
microkrediet ook uit de boot te vallen.

• Volgens de partners moeten microkredieten verenigbaar zijn met de bestaande
vormen van financiering in de sector (subsidies, beurzen, CultuurInvest) of daarbuiten
(hypothecair krediet,...)
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

IX. Emotioneel aspect:

• Problemen met de terugbetaling kunnen mentale gevolgen hebben voor de
kunstenaar (faalangst, algemeen onbehagen bij kredieten)

– In bepaalde gesprekken werd geopperd dat kunstenaars wat kredieten betreft
misschien wel tegen zichzelf moeten beschermd worden.

• Extreem gesteld kan opgemerkt worden dat een krediet met een
terugverdienvoorwaarde de kunstenaar zou beperken in zijn vrije creatie,
aangezien het werk ‘moet opbrengen’.
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

X. Communicatie:

• Communicatie rond het concept microkrediet zal zeer essentieel zijn om de
verhouding tot subsidies duidelijk te maken.

• Mogelijkerwijs kan overwogen worden om voor een kernachtigere
omschrijving van het concept ‘microkrediet voor kunstenaars’ te opteren.

– Alternatief: kunstenaarslening, kunstenaarskrediet
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Expertinterviews: Kwalitatieve bevindingen

XI. Juridische valkuilen:

• Eén gesprekspartner stelde zich de vraag of er mogelijk sprake kan zijn van
marktvervalsing bij de invoer van microkrediet:

– Oneerlijke concurrentie ten opzichte van banken
– Oneerlijke concurrentie ten opzichte van sectorgenoten die geen beroep kunnen

doen op het microkrediet.

• Het niveau van rentetarieven kan mogelijk gereguleerd zijn vanuit Europa.
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III. Kwantitatief onderzoek kunstenaars:
Online enquête
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Kwantitatief onderzoek

INHOUD

• Onderzoeksopzet
• Respons
• Profiel
• Resultaten
• Conclusies
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III. Kwantitatief onderzoek kunstenaars:
onderzoeksopzet
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Onderzoeksopzet

• Online survey
– Uitnodiging via e-mail

• Vragenlijst opgesteld na de kwalitatieve expertinterviews

• Database
– Aangeleverd door het Kunstenloket en bevoorrechte partners
– Totaal aantal contacten: 11.370

• Timing:
– Van 16 mei 2008 t/m 25 mei 2008
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III. Kwantitatief onderzoek kunstenaars:
respons
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Steekproef & Respons

• Aantal verstuurde e-mail uitnodigingen: 11.370

• Aantal opgestarte vragenlijsten: 2.225
– Bruto responspercentage 19,8%

• Aantal volledig ingevulde enquêtes 1.336
– Netto responspercentage 11,8%

• Aantal kwalitatief ingevulde enquêtes 1.245
– Netto responspercentage (na screening) 10,8%
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Respons tijdlijn

Reminder: 

22-05-2008 

vanaf 21u

Maandag
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Doorlooptijd enquête

Gemiddelde = 6 min. 21 sec.
Mediaan = 5 min. 6 sec.
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Individueel vs Organisatie

Vult u deze enquête in als individueel kunstenaar of als vertegenwoordiger van een organisatie?
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Individueel vs Organisatie

• In de rapportering ligt de focus op de mening van de individuele kunstenaar
(steekproef: n=950).

• Ter vollediging zullen ook de antwoorden van de organisaties gerapporteerd
worden. Bij de interpretatie van deze cijfers dient enige nuancering aan de
dag gelegd te worden, aangezien het onderzoek in eerste instantie was
gericht op de individuele kunstenaar. Organisaties kunnen de enquête
ingevuld hebben vanuit volgende perspectieven:

–  Als organisatie, een groep van kunstenaars
–  Als organisatie, een belangenbehartiger
–  Als organisatie, vanuit een bekommernis voor de individuele kunstenaar (‘wat

denken individuele kunstenaars die onder onze koepel vallen?’)
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II. Kwantitatief onderzoek kunstenaars:
profiel
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Profiel - Geslacht
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Profiel - Leeftijd
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Profiel - Aantal jaar actief als kunstenaar

Detail: crossing van deze vraag met ‘leeftijd’: zie bijlage (p.77)
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Profiel - Activiteit als kunstenaar

Detail: overzicht categorie ‘Ander’: zie bijlage (p.79)
Detail: antwoorden ‘als organisatie’: zie bijlage (p.78)

Detail: categorie ‘Audiovisueel’: zie bijlage (p.80)
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Profiel - Aantal activiteiten als kunstenaar
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Profiel - Aantal activiteiten als kunstenaar

Aantal activiteiten Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

1 56,3% 59,9% 57,1%

2 17,0% 14,6% 16,5%

3 13,4% 13,1% 13,3%

4 6,8% 6,7% 6,8%

5 3,1% 3,4% 3,2%

6 1,5% 1,1% 1,4%

7 1,2% 0,4% 1,0%

8 0,3% 0,4% 0,3%

9 0,2% 0,0% 0,2%

>10 0,2% 0,4% 0,2%
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Profiel - Tijdsbesteding als kunstenaar
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Profiel - Vast inkomen

Heeft u een vast inkomen naast uw activiteit als kunstenaar?
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Profiel - Bron vast inkomen

Basis: Respondenten met een vast inkomen (72%)  

(Heeft u een vast inkomen naast uw activiteit als kunstenaar.)
Indien ja, waaruit?
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Profiel - Statuut

Hoe doet u uw werk als kunstenaar?



41

III. Kwantitatief onderzoek kunstenaars:
resultaten
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Huidige financieringsvormen

Op welke financieringsvormen kan u op dit ogenblik beroep doen voor uw artistieke activiteit?

Detail: crossing van deze vraag met ‘tijdsbesteding als kunstenaar’: zie bijlage (p.80)
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Huidige financieringsvormen voldoende?

Vindt u de huidige financieringsvormen voldoende?
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Huidige financieringsvormen voldoende?

Evualuatie huidige financiering Als individueel kunstenaar Als organisatie (vzw, bvba, etc..) Grand Total

Voldoende 13% 20% 15%

Niet voldoende 65% 67% 65%

Weet niet / Geen antwoord 22% 13% 20%

Vindt u de huidige financieringsvormen voldoende?
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Interesse Microkredieten

Mocht er een systeem worden ontwikkeld van microkredieten voor kunstenaars, zou u daar

interesse in hebben?



46

Interesse Microkredieten

Mocht er een systeem worden ontwikkeld van microkredieten voor kunstenaars, zou u daar

interesse in hebben?

Interesse Microkredieten Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Interesse 70% 71% 71%

Geen interesse 13% 15% 13%

Weet niet / Geen antwoord 17% 14% 16%
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Interesse Microkredieten /
Activiteit kunstenaar

Mocht er een systeem worden ontwikkeld van microkredieten voor kunstenaars, zou u daar

interesse in hebben?

Interesse Microkredieten  Fotografie  Grafische vormgeving  Klassieke muziek  Litteraire activiteiten  Mediakunsten  Mode  Popmuziek  Theater Grand Total

Interesse 75% 66% 75% 61% 76% 68% 76% 74% 771%

Geen interesse 11% 12% 11% 21% 15% 20% 12% 16% 113%

Weet niet / Geen antwoord 15% 22% 13% 18% 9% 12% 12% 9% 116%

Interesse Microkredieten  Andere muziekgenres

 Andere 

podiumkunsten dan 

theater

 Audiovisueel  Architectuur  Beeldende kunsten  Dans  Film Grand Total

Interesse 68% 76% 75% 77% 69% 71% 80% 771%

Geen interesse 16% 12% 11% 14% 13% 12% 8% 113%

Weet niet / Geen antwoord 16% 12% 14% 9% 18% 17% 11% 116%



Aanwending Microkredieten

* 5% van alle individuele kunstenaars wil microkrediet enkel aanwenden voor alternatief inkomen (oneigenlijk gebruik)

*

Voor welke doeleinden zou u het microkrediet aanwenden? (meerdere antwoorden)

48
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Aanwending Microkredieten

Doeleinden Microkredieten Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Projectfinanciering 56% 70% 59%

Aankoop materiaal, werkinstrumenten 53% 55% 54%

Alternatief inkomen (tijd voor creativiteit) 39% 27% 36%

Werkruimte 33% 32% 33%

Promotie 33% 37% 34%

Opleidingen 29% 21% 27%

Aankoop basisgrondstoffen 25% 16% 23%

Externe diensten 9% 15% 10%

Geen 3% 3% 3%

Ander 1% 3% 2%

Voor welke doeleinden zou u het microkrediet aanwenden? (meerdere antwoorden)
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Bedrag Microkredieten: Minimum

Welke bedragen zijn voor u wenselijk als microkrediet? Minimum bedrag
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Bedrag Microkredieten: Minimum

Microkrediet: minimum bedrag Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

500 Euro 10% 7% 9%

1.000 Euro 16% 12% 15%

1.500 Euro 12% 11% 12%

2.000 Euro 14% 9% 13%

2.500 Euro 48% 61% 51%

Welke bedragen zijn voor u wenselijk als microkrediet? Minimum bedrag
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Bedrag Microkredieten: Maximum

Welke bedragen zijn voor u wenselijk als microkrediet? Maximum bedrag
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Bedrag Microkredieten: Maximum

Microkrediet: maximum bedrag Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

1.000 Euro 3% 1% 3%

2.500 Euro 9% 8% 9%

5.000 Euro 27% 22% 26%

10.000 Euro 35% 34% 35%

> 15.000 Euro 26% 35% 28%

Welke bedragen zijn voor u wenselijk als microkrediet? Maximum bedrag
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Terugbetalingstermijn Microkredieten

Stel dat u een microkrediet zou aangaan, wat zou voor u de meest aangewezen
terugbetalingstermijn zijn?
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Terugbetalingstermijn Microkredieten

Microkrediet: terugbetalingstermijn Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

< 1 jaar 3% 3% 3%

1 jaar 10% 13% 11%

2-3 jaar 42% 45% 42%

4-5 jaar 26% 26% 26%

> 5 jaar 19% 13% 18%

Stel dat u een microkrediet zou aangaan, wat zou voor u de meest aangewezen
terugbetalingstermijn zijn?
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Periodiciteit terugbetaling Microkredieten

Stel dat u een microkrediet zou aangaan, welke manier van terugbetaling van het microkrediet zou
u het meest aanspreken?
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Periodiciteit terugbetaling Microkredieten

Microkrediet: Periodiciteit Aflossing Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Maandelijkse betaling 68% 51% 64%

3-maandelijkse betaling (kwartaal) 23% 30% 24%

Aflossing van het volledige bedrag op het einde van de looptijd 9% 19% 12%

Stel dat u een microkrediet zou aangaan, welke manier van terugbetaling van het microkrediet zou
u het meest aanspreken?
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Maandelijkse aflossingscapaciteit
Microkredieten

Stel dat u kiest voor een maandelijkse terugbetaling van uw krediet, wat zou voor u het maximum
maandelijks bedrag zijn dat u denkt te kunnen betalen?
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Maandelijkse aflossingscapaciteit
Microkredieten

Maandelijkse aflossingscapaciteit Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

0 Euro 1% 2% 1%

< 50 Euro 9% 3% 8%

50-100 Euro 31% 19% 28%

100-150 Euro 24% 18% 22%

150-200 Euro 14% 9% 13%

200-250 Euro 12% 17% 13%

250-350 Euro 4% 9% 5%

350-500 Euro 4% 13% 6%

> 500 Euro 2% 10% 3%

Stel dat u kiest voor een maandelijkse terugbetaling van uw krediet, wat zou voor u het maximum
maandelijks bedrag zijn dat u denkt te kunnen betalen?
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Persoonlijke borgstelling Microkredieten

Zou u bereid zijn een persoonlijke garantie (borgstelling) te geven voor het aangaan van een
microkrediet?
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Persoonlijke borgstelling Microkredieten

Persoonlijke borgstelling Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Bereid 41% 31% 38%

Niet bereid 34% 52% 38%

Weet niet / Geen antwoord 25% 17% 23%

Zou u bereid zijn een persoonlijke garantie (borgstelling) te geven voor het aangaan van een
microkrediet?
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Bronnen terugbetaling Microkredieten

Stel dat u een microkrediet zou aangaan, hoe denkt u de terugbetaling van het microkrediet te
kunnen financieren?



63

Bronnen terugbetaling Microkredieten

Stel dat u een microkrediet zou aangaan, hoe denkt u de terugbetaling van het microkrediet te
kunnen financieren?

Bronnen voor terugbetaling Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Hoofdzakelijk via een artistiek terugverdieneffect 51% 73% 57%

Hoofdzakelijk via andere inkomsten 40% 21% 35%

Hoofdzakelijk via derden (partner, ouders, familie, ...) 2% 1% 2%

Een terugbetaling van een microkrediet is niet haalbaar voor mij 7% 5% 6%
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Belangrijkste voorwaarde Microkrediet

Wat is voor u de belangrijkste voorwaarde waaraan het systeem van microkredieten moet
voldoen?
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Belangrijkste voorwaarde Microkrediet

Belangrijkste voorwaarde Microkrediet Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Lage intrestvoet 64% 64% 64%

Lage administratieve last (Eénvoudig dossier) 18% 20% 19%

Goede coaching en opvolging 11% 7% 10%

Gemakkelijk aanspreekpunt 4% 3% 4%

Lage waarborgen 2% 4% 3%

Ander 1% 1% 1%

Wat is voor u de belangrijkste voorwaarde waaraan het systeem van microkredieten moet
voldoen?
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Opvolging Microkrediet

Welke opvolging verwacht u tijdens de looptijd van het microkrediet?
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Opvolging Microkrediet

Opvolging Microkrediet Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Enkel opvolging indien problemen bij terugbetaling 66,6% 67,2% 66,8%

Permanente opvolging van mijn dossier 33,4% 32,8% 33,2%

Welke opvolging verwacht u tijdens de looptijd van het microkrediet?
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III. Kwantitatief onderzoek kunstenaars:
conclusies
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Conclusies: Profiel

‘De’ individuele kunstenaar in dit onderzoek is...

... Man (58%)

... 25-30 jaar (24%)

... Voltijds actief als kunstenaar (42%)

... Meer dan 10 jaar actief als kunstenaar (43%)

... Heeft een vast inkomen (72%)

... Heeft geen statuut (28%)
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Conclusies: Financiering

De individuele kunstenaar...

...  doet op dit moment voor de financiering van zijn/haar artistieke
activiteit in eerste instantie beroep op eigen middelen (27%), op
financiering via partner/familie/vrienden (29%), of op
projectsubsidies (22%)

... vindt de huidige financieringsvormen onvoldoende (65%)

... heeft interesse in het systeem van microkredieten (70%)
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Conclusies: Aanwending microkrediet

De individuele kunstenaar gaat een microkrediet bij voorkeur aanwenden voor
volgende doeleinden (meerdere antwoorden mogelijk):

1. Projectfinanciering (56%)
2. Aankoop materiaal, werkinstrumenten (53%)
3. Alternatief inkomen (creatieve tijd) (39%) (oneigenlijk gebruik)

 5% wil microkrediet enkel aanwenden voor alternatief inkomen
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Conclusies: Modaliteiten microkrediet

De individuele kunstenaar schuift volgende modaliteiten naar voren wat
de microkredieten betreft:

• Minimum bedrag: 2.500 Euro (48%)
• Maximum bedrag: 10.000 Euro (35%), meer dan 15.000 Euro (26%)
• Terugbetalingstermijn: 2-3 jaar (42%)
• Periodiciteit voor terugbetaling: Maandelijks (68%)
• Maandelijkse aflossingscapaciteit: 50-100 Euro (31%)
• Bereidheid voor persoonlijke borgstelling: Positief (41%)
• Bronnen voor terugbetaling: Hoofdzakelijk uit artistieke activiteit (51%)
• Belangrijkste voorwaarde: Lage intrestvoet (64%)
• Opvolging: Enkel bij problemen met terugbetaling (67%)
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Confidentialiteit

De gegevens van dit onderzoek kunnen enkel gebruikt worden mits
bronvermelding en met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever Het
Kunstenloket.
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Dank voor uw aandacht.

Coördinaten opdrachtgever:
Kunstenloket vzw
Eric Hoedemakers
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
T 02 204 08 00
eric@kunstenloket.be
www.kunstloket.be

Coördinaten onderzoekspartner:
Antenno Marketing & Communicatie
Stefan Coucheir
Korte Altaarstraat 1
2018 Antwerpen
T 03 235 07 03
stefan.coucheir@antenno.be
www.antenno.be
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Bijlage I: detaillering analyses
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Steekproef

• Representativiteit betekent dat elk element van de populatie dezelfde kans moet
hebben om geselecteerd te worden voor de steekproef. Dit vereist dat de objecten of
personen die in de steekproef worden opgenomen aselect of willekeurig gekozen
worden. In dit geval is de volledige populatie (‘alle kunstenaars’) bevraagd. We maken
de assumptie dat er geen verschil is in de opinie tussen respons en non-respons in dit
onderzoek.

• De steekproefgrootte wordt bepaald door:
– Gewenste betrouwbaarheid Betrouwbaarheidsinterval (95%)
– Gewenste nauwkeurigheid Foutenmarge (5%)
– Omvang populatie N = 12000
– Spreiding antwoorden Meest conservatief (50%)

MIN. STEEKGROOTTE: n= 373
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Profiel:
Crossing “Aantal jaar actief als

kunstenaar” / “Leeftijd”

Zie p.33

Individueel / Organisatie Als individueel kunstenaar

Count of Aantal jaren actief als kunstenaar: Leeftijd:

Aantal jaren actief als kunstenaar: 15-24 jaar 25-30 jaar 31-35 jaar 36-40 jaar 41-45 jaar

0-5 jaar 81% 67% 29% 20% 10%

6-10 jaar 14% 29% 43% 24% 17%

> 10 jaar 5% 3% 28% 55% 72%

Aantal jaren actief als kunstenaar: 46-50 jaar 51-55 jaar 56-60 jaar > 60 jaar Grand Total

0-5 jaar 9% 9% 22% 7% 34%

6-10 jaar 10% 12% 9% 0% 23%

> 10 jaar 79% 79% 69% 93% 43%
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Profiel - Activiteit als kunstenaar

Activiteit als kunstenaar: Als individueel kunstenaar Als organisatie Grand Total

Beeldende kunsten 41% 19% 36%

Audiovisueel 27% 24% 26%

Film 18% 16% 17%

Theater 18% 28% 20%

Fotografie 16% 8% 14%

Litteraire activiteiten 14% 6% 12%

Grafische vormgeving 11% 7% 11%

Mediakunsten 10% 12% 11%

Popmuziek 10% 16% 12%

Andere podiumkunsten dan theater 8% 13% 9%

Klassieke muziek 8% 13% 9%

Dans 4% 10% 5%

Architectuur 3% 4% 4%

Andere muziekgenres 2% 3% 3%

Mode 2% 1% 2%

Ander 4% 6% 5%

Zie p.34
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Profiel - Activiteit als kunstenaar:
detail categorie “Andere”

Zie p.34
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Huidige financieringsvormen:
Financiering / Tijdsbesteding als

kunstenaar

Als individueel kunstenaar Tijdsbesteding van uw activiteit als kunstenaar:

Huidige financiering Deeltijds Voltijds Zeer onregelmatig Grand Total

 Partner, familie of vrienden 32% 27% 27% 29%

 Eigen middelen 28% 26% 28% 27%

 Project subsidies (eenmalig) 18% 29% 15% 22%

 Beurzen 6% 15% 2% 9%

 Banklening 7% 8% 4% 6%

 Geen 6% 3% 7% 5%

 Structurele subsidies (meerjarig) 2% 8% 3% 5%

 Ander 3% 2% 1% 2%

 CultuurInvest 0% 1% 0% 0%

Zie p.42
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Bijlage II: vragenlijst kwantitatief onderzoek
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Klant Het Kunstenloket 

Circulatie Eric Hoedemakers 

Datum 15 mei 2008 

Project Microkrediet kunstenaars 

 
VRAGENLIJST 

 
Legende: 

o => één antwoordmogelijkheid 

 => meerdere antwoordmogelijkheden 

 
0. Vult u deze enquête in als individueel kunstenaar of als vertegenwoordiger van een 

organisatie? 

o Als individueel kunstenaar 

o Als organisatie (vzw,bvba,etc..) 

 

Deel I: Algemeen financiering van de artistieke activiteit 
 
1. Op welke financieringsvormen kan u op dit ogenblik beroep doen voor uw artistieke 

activiteit? 

 Structurele subsidies (meerjarig) 

 Project subsidies (eenmalig) 

 Banklening 

 Beurzen 

 CultuurInvest 

 Partner, familie of vrienden 

 Andere:... 

 Weet niet / Geen antwoord 

 
2. Vindt u de huidige financieringsvormen voldoende? 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Deel II: Microkrediet 
 

Met microkrediet bedoelen wij hier een beperkte lening voor kunstenaars die geen of moeilijk toegang 

hebben tot het traditionele bancaire systeem, om hun artistieke activiteit op te starten of uit te breiden. 

 

3. Mocht er een systeem worden ontwikkeld van microkredieten voor kunstenaars, zou u daar 

interesse in hebben? 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

4. Voor welke doeleinden zou u het microkrediet aanwenden? (meerdere antwoorden) 

 Projectfinanciering 

 Aankoop materiaal, werkinstrumenten (muziekinstrumenten, hardware, software,...) 

 Aankoop basisgrondstoffen (marmer voor beeldhouwer, textiel voor mode,...) 

 Alternatief inkomen (tijd voor creativiteit) 

 Opleidingen 

 Externe diensten 

 Werkruimte 

 Promotie 

 Andere:... 

 

5. Welke bedragen zijn voor u wenselijk als microkrediet? 

a. Minimum bedrag (bij benadering) 

o 500 Euro 

o 1000 Euro 

o 1500 Euro 

o 2000 Euro 

o 2500 Euro 

o Weet niet / Geen antwoord  

 

a. Maximum bedrag (bij benadering) 

o 1000 Euro 

o 2500 Euro 

o 5000 Euro 

o 10.000 Euro 

o >15.000 Euro 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

6. Stel dat u een microkrediet zou aangaan, wat zou voor u de meest aangewezen 

terugbetalingstermijn zijn? 

o < 1 jaar 

o 1 jaar 

o 2-3 jaar 

o 4-5 jaar 

o > 5 jaar 

o Weet niet / Geen antwoord 
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7. Stel dat u een microkrediet zou aangaan, welke manier van terugbetaling van het 

microkrediet zou u het meest aanspreken? 

o Maandelijkse betaling 

o 3-maandelijkse betaling (kwartaal) 

o Aflossing van het volledige bedrag op het einde van de looptijd 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

8. Stel dat u kiest voor een maandelijkse terugbetaling van uw krediet, wat zou voor u het 

maximum maandelijks bedrag zijn dat u denkt te kunnen betalen? 

o 0 Euro 

o < 50 Euro 

o 50-100 Euro 

o 100-150 Euro 

o 150-200 Euro 

o 200-250 Euro 

o 250-350 Euro 

o 350-500 Euro 

o > 500 Euro 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

9. Zou u bereid zijn een persoonlijke garantie (borgstelling) te geven voor het aangaan van een 

microkrediet? 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

10. Stel dat u een microkrediet zou aangaan, hoe denkt u de terugbetaling van het microkrediet 

te kunnen financieren? 

o Hoofdzakelijk via een artistiek terugverdieneffect (inkomsten gegenereerd uit kunstenaarsactivitei-

ten). 

o Hoofdzakelijk via andere inkomsten(inkomsten uit andere professionele activiteit, 

werkloosheidsuitkering, ...) 

o Hoofdzakelijk via derden (partner, ouders, familie,...) 

o Een terugbetaling van een microkrediet is niet haalbaar voor mij 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

 

11. Wat is voor u de belangrijkste voorwaarde waaraan het systeem van microkredieten moet 

voldoen? 

o Lage intrestvoet 

o Lage administratieve last (éénvoudig dossier) 

o Lage waarborgen 

o Goede coaching en opvolging 

o Gemakkelijk aanspreekpunt 

o Andere:… 

o Weet niet / Geen antwoord 

 



 
 

 

 

12. Welke opvolging verwacht u tijdens de looptijd van het microkrediet? 

o Permanente opvolging van mijn dossier 

o Enkel opvolging indien problemen bij terugbetaling 

o Weet niet / Geen antwoord 

 

 

Deel III: Uw profiel 
 

Geslacht 

o M 

o V 

 

Leeftijd 

o 15-24 jaar 

o 25-30 jaar 

o 31-35 jaar 

o 36-40 jaar 

o 41-45 jaar 

o 46-50 jaar 

o 51-55 jaar 

o 56-60 jaar 

o > 60 jaar 

 

Aantal jaren actief als kunstenaar: 

o 0-5 jaar 

o 6-10 jaar 

o > 10 jaar 

 

Activiteit als kunstenaar: 

 architectuur 

 audiovisueel 

 beeldende kunsten 

 fotografie 

 film 

 grafische vormgeving 

 dans 

 litteraire activiteiten 

 mediakunsten 

 mode 

 klassieke muziek 

 popmuziek  

 theater 

 andere podiumkunsten dan theater 

 andere:  

 
Tijdsbesteding van uw activiteit als kunstenaar: 

o Voltijds 

o Deeltijds 

o Zeer onregelmatig 
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Heeft u een vast inkomen naast uw activiteit als kunstenaar? 

o Ja 

 Uit arbeid 

 Uit onroerend goed (huur,...) 

 Uit kapitaal (beleggingen,...) 

 Werkloosheidsuitkering 

 Leefloon 

 Andere 

o Nee 

 

Hoe doet u uw werk als kunstenaar: 

o Zelfstandige in bijberoep 

o Zelfstandige binnen een vennootschap 

o Onderdeel van een collectief 

o In loondienst 

o Ambtenaar 

o Student 

o In combinatie met een uitkering 

o Geen enkel statuut 

o Andere: 



BIJLAGE 6 
 
 
HET BEGRIP KUNSTENAAR EN AFBAKENING VAN DE ARTISTIEKE 
SECTOR 
 
 
 
In de genoemde studie wordt door Hiva1 een poging gedaan om een 
instrument te ontwikkelen om op een gestructureerde wijze statistische 
gegevens te verzamelen i.v.m. tewerkstelling in de artistieke sector. 
Al in de inleiding wordt gesteld dat: “ De belangrijkste moeilijkheid om 
onderzoek te voeren in de sector is de vaststelling dat deze sector zich 
moeilijk laat vatten. Net zoals zoveel andere studies die de artistieke 
sector behandelen, vagen ook wij aan met het zoeken naar een 
afbakening van de sector. De ‘kunst’ bestaat er dus in het artistieke veld 
zo accuraat mogelijk te omschrijven zonder te kort te doen aan alle 
nuances die het artistieke veld zo boeiend maken.” 
 
 

 Twee definities van kunstenaar worden in de studie gegeven: 
 

Een systeemtheoretische definitie: 
Een kunstenaar is iemand die zichzelf zo noemt en die deel uitmaakt van 
een netwerk waarin hij (h)erkend wordt als kunstenaar. Een professioneel 
kunstenaar streeft daarbij onder andere beroepsmatige doeleinden na.  
 
Een pragmatische definitie: 
Een kunstenaar is iemand die artistieke prestaties levert of artistieke 
werken produceert. Onder het leveren van artistieke prestaties en/of het 
produceren van artistieke werken dient te worden verstaan de creatie 
en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele 
& beeldende kunsten, muziek, literatuur, spektakel, theater, choreografie. 
Een professionele kunstenaar is iemand die artistieke prestaties levert 
en/of artistieke werken produceert tegen betaling van een loon.  
 

 

                                                 
1 Kunst en Kunde – Aanzet tot een monitoringinstrument voor de artistieke sector, HIVA, 2005. 
 



 
 Ook worden er twee afbakeningen van de artistieke sector 
weerhouden: 

 
Een systeemtheoretische definitie: 
‘Een artistiek netwerk is een verzameling van relaties tussen actoren 
waarbinnen op een bindende manier met het onderscheid tussen kunst en 
niet-kunst wordt omgegaan’ 
 
Een pragmatische definitie: 
‘De artistieke sector is de sector bestaande uit de audiovisuele kunsten, 
de beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het 
theater, de choreografie, de vormgeving en de architectuur.’ 



BIJLAGE 7 
 
INHOUD VOOR EEN STANDAARD AANVRAAGFORMULIER 
 
 
De bedoeling van dit aanvraagformulier dat via een website dient  inge-
vuld te worden, is dat de aanvrager slechts 1 document moet invullen en 
dat de verdere afhandeling zoveel mogelijk automatisch gebeurt. Dit op 
basis van de ingevulde  gegevens. 
De dossierbeheerder kan daarna alles automatisch opvolgen en zijn werk-
last wordt daardoor aanzienlijk verminderd. 
 
 
1 Gegevens van de aanvrager 

- Persoonsgegevens : volledige naam, voornaam, geslacht 
- Familiale toestand : gehuwd, gescheiden, ongehuwd enz. 

(is van belang bij de terugvordering van niet betaalde aflossingen) 
- Adresgegevens: het bewijs (origineel stuk) bezorgen van de ge-

meente dat hij werkelijk op dit adres woont. 
- Telefoonnummer en e-mailadres 

 
2 Bewijs van geen of beperkte toegang tot het traditionele bankkrediet  
Eén van volgende bewijzen dient geleverd: 

- bewijs van afwijzing door de bank 
- bewijs van ontvangst van een werkloosheidsvergoeding 
- bewijs van verkrijgen van een leefloon 
- bewijs van vermelding bij de kredietcentrale van de NBB met de re-

den 
- elk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager over onvoldoende finan-

ciële middelen beschikt ofwel er een andere oorzaak is waardoor de 
aanvrager elders geen lening kan krijgen. 
 

3 Bewijs dat de aanvrager werkzaam is als kunstenaar
- dit bewijs kan geleverd worden door opgave van zijn statuut (vb. als 

werknemer van een gezelschap), huidige artistieke werken, vroege-
re tentoonstellingen enz. 

- opgave van de artistieke discipline waartoe hij behoort. 
 

4 Aanduiden voor welk bedrag de minitoelage aangevraagd wordt 
- bedragen per 500€ vermelden (500€, 1000€, 1500€, 2000€ etc.) 
- de termijn van terugbetaling aanduiden (6-12-18-24-30-36-42-48 

maanden) 
- wanneer deze 2 getallen aangeduid zijn, krijgt de aanvrager onmid-

dellijk op het scherm in een apart vakje het bedrag van de maande-
lijkse domiciliering te zien. 

 
 
 



5 Doel van de aanvraag 
- aankoop van materiaal (werkinstrumenten): 

o welk materiaal 
o waarde van het materiaal in € 
o noodzaak of doel van deze aankoop 

- projectfinanciering: 
o welk project 
o waarde van totale project 
o noodzaak of doel  

- andere doelen: 
o welk doel 
o waarde van de investering ( vb. werkruimte, aankoop van ba-

sisgrondstoffen enz.) 
 
6 Uitgesloten van minitoelage 
Er dient duidelijk vermeld te worden welke activiteiten niet in aanmerking 
komen. Een minitoelage mag niet gebruikt worden voor reiskosten, kosten 
van levensonderhoud, rijbewijs, mobiele telefoons, calamiteiten 
(brand,waterschade enz.), huur, scholingskosten, …  
 
7 Verklaring op eer dat al de ingevulde gegevens waar en correct zijn 
Indien dit niet zo is wordt de aanvraag niet verder behandeld of indien het 
krediet reeds werd uitbetaald, wordt het volledige saldo onmiddellijk te-
ruggeëist. 
 
8 Confidentialiteit 
Verklaring van confidentialiteit van de ingevulde gegevens. Tevens wordt 
de confidentialiteit gewaarborgd van de toegekende toelage. 
 
9 Antwoord op aanvraag 
Na ontvangst per email wordt er een automatisch antwoord naar de aan-
vrager verstuurd met hierin zijn uniek referentienummer Dit referentie-
nummer wordt gehanteerd tijdens het hele verloop van de procedure tot 
en met de terugbetaling van de toelage.  
(De aanvrager wordt hierop gewezen in het aanvraagformulier.) 
 
10. Bankgegevens 
Het persoonlijk rekeningnummer bij een bankinstelling dient te worden 
opgegeven. Zo ook een verklaring dat de aanvrager akkoord gaat met het 
terugbetalen van het ontleende bedrag via domiciliëring. 
 
11 Bezorgen van bewijzen 
Al de aangeduide bewijzen en bijlagen zullen per afzonderlijke post, met 
aanduiding van het toegekende referentienummer op elk document, door 
de aanvrager verstuurd worden naar een opgegeven adres (bij voorkeur 
het adres van de dossierbeheerder, om verlies van documenten tijdens 
transport te voorkomen, en omwille van tijdsbesparing). 



BIJLAGE 8 
 
VOORSTEL VAN WERKINGSREGLEMENT VOOR MICROKREDIETEN 
 
 
INLEIDING  
 
Dit werkingsreglement specificeert de voorwaarden, de toekenningsmodali-
teiten en de te volgen procedures voor het bekomen van terugvorderbare 
subsidie. (microkrediet (toelage)) 
Op alle toekenningsbeslissingen van een krediet(toelage) aan een kunste-
naar, genomen door “de financier”, zijn de voorwaarden van toepassing die 
zijn vastgelegd in de kredietovereenkomst eventueel met bijlage, in dit re-
glement en in de schriftelijke overeenkomst tussen “de financier” en de aan-
vrager.  
Komen in aanmerking voor een MK:  

 Natuurlijke personen van elke nationaliteit, die gedomicilieerd zijn, 
permanent resideren of hun beroep uitoefenen in Vlaanderen?, EU?.  

 
 
HOOFDSTUK I – MK Toelage en bedragen  
1. Om nieuw talent te ontdekken, te begeleiden en doorgroeikansen te bie-
den, en om het experimenteren met nieuwe vormen te bevorderen, zal “de 
financier” microkredieten ter beschikking stellen. Dit MK heeft tot voornaam-
ste doel financiële middelen ter beschikking te stellen onder vorm van een 
terugbetaalbare toelage. 
2. Het MK aan kunstenaars is beperkt tot max. ………€ met een minimum van 
…………€  
3. Het MK is niet bedoeld  en kan niet gebruikt worden voor deelname aan 
opleidingen. 
4. Het MK is niet cumuleervaar met andere beurzen die door de overheid 
werden toegekend voor eenzelfde dossier. 
5. Het MK dient ter uitstraling van de Vlaamse cultuur.  
6. Het MK moet dienen voor een artistiek dossier.  
7. Het Indien het krediet gebruikt wordt als promotiesteun dan kan dit enkel 
indien dit ten goede komt aan de promotie van de Vlaamse cultuur. 
8. het krediet gebeurt onder de vorm van een terugbetaalbare toelage.  
 
 
HOOFDSTUK II – Indieningstermijnen van een aanvraag  
Aanvragen voor een MK  kunnen steeds worden ingediend bij “de financier”. 
Ze worden door de beoordelingscommissie ( kredietcomité ?)de laatste week 
van elke maand, behalve in juli en augustus beoordeeld. 
 



 HOOFDSTUK III - Indieningsmodaliteiten  
1. Elke natuurlijke die voor een krediet in aanmerking wil komen, doet bij 
“de financier”  een aanvraag aan de hand van het door “de financier” opge-
legde aanvraagformulier.  
2. Voor ieder krediet moet een afzonderlijke aanvraag ingediend worden.  
3. Het ingevulde aanvraagformulier moet vergezeld zijn van de hierin opge-
vraagde stukken en informatie, opdat beoordeeld kan worden of de aanvra-
ger en  de aanvraag aan de voorwaarden voldoen om voor een MK in aan-
merking te komen.  
4. Indien het aanvraagdossier onvolledig is, brengt het FondsMK de aanvra-
ger hiervan op de hoogte per e-mail of per gewoon schrijven, binnen een 
termijn van 14 werkdagen na de ontvangst van het aanvraagdossier door 
“de financier” 
5. De aanvrager beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen na de da-
tum van kennisgeving van het FondsMK om het aanvraagdossier te vervolle-
digen.  
6. Indien het dossier niet binnen de vooropgestelde termijn vervolledigd 
wordt of als één of meerdere van de hierin opgevraagde stukken en/of in-
formatie bij het dossier ontbreken, kan het FondsMK beslissen een aanvraag 
op formele gronden niet in behandeling te nemen en kan het dossier door 
het FondsMK als onontvankelijk worden beschouwd.  
7. Aanvragen en de daarbij behorende gegevens en bijlagen dienen in de 
Nederlandse taal te zijn opgesteld of naar het Nederlands vertaald te zijn. 
Documenten in andere talen kunnen eveneens ingediend worden, doch enkel 
indien ze vergezeld zijn van een vertaling in het Nederlands 
Alle financiële gegevens dienen te zijn uitgedrukt in euro. Van al het bepaal-
de in dit punt kan enkel op gemotiveerde wijze en mits voorafgaand schrifte-
lijk akkoord van het FondsMK worden afgeweken.  
8. Indien bepaalde documenten zoals voorzien in punt 7 in het Frans of En-
gels zijn opgesteld en een vertaling daarvan voor de beoordeling van de 
aanvraag of voor de voorbereiding van de beslissing noodzakelijk blijkt, kan 
het FondsMK besluiten de aanvraag niet te behandelen, nadat de aanvrager 
in gebreke is gebleven om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de 
kennisgeving van het FondsMK een vertaling te bezorgen zoals door het 
FondsMK opgevraagd werd.  
9. Aanvragen kunnen na eerste afwijzing automatisch éénmaal door de aan-
vrager worden heringediend. Bij hernieuwde aanvragen moeten alle eventue-
le wijzigingen ten opzichte van de vorige, afgewezen aanvraag duidelijk 
zichtbaar aangegeven worden. Daarenboven moet de aanvraag een nota be-
vatten waarin deze wijzigingen worden toegelicht en gemotiveerd. Een twee-
de herindiening kan enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de be-
trokken beoordelingscommissie.  



Herindieningen van afgewezen kredietaanvragen worden opnieuw aanzien als 
een eerste indiening wat betreft de te volgen procedures voor afhandeling 
van het dossier. 
 
 
HOOFDSTUK IV – Behandeling aanvragen  
1. Voor alle kredietaanvragen doet het FondsMK een beroep op het advies 
van de beoordelingscommissie.  
2. Enkel de commissieleden hebben stemrecht omtrent de kredietaanvragen. 
De stemmingen binnen de beoordelingscommissie zijn geheim.  
3. Voor iedere aanvraag van een krediet boven de 2.500€ wordt een dossier-
beheerder toegewezen.  
4. Deze staat in voor het contact met de aanvrager. De dossierbeheerder 
leidt de aanvraag vervolgens tijdens de vergadering van de beoordelings-
commissie in. Hij is tenslotte ook degene die de beslissing van het krediet-
comité  meedeelt aan de aanvrager. Alle communicatie over een aanvraag 
dient verplicht gevoerd te worden met de dossierbeheerder. 
5. De dossierbeheerder handelt als volgt: 

- eerst wordt nagegaan of de kunstenaar behoort tot het doelpubliek van 
het MK; 

- de basisgegevens van de aanvraag worden gecontroleerd; 
- de aanvrager wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn aanvraag toe te 

lichten; 
- de aanvrager wordt dan binnen de 2 weken (tel? Email?)ingelicht over 

het resultaat van zijn aanvraag; 
- hij bezorgt het dossier aan het kredietcomité dat een beslissing zal 

nemen; 
- hij deelt de beslissing mede aan de aanvrager.  

6. Na goedkeuring wordt een afspraak gemaakt voor de ondertekening van 
de kredietovereenkomst. 

 
 
HOOFDSTUK V – Bijkomende voorwaarden  
1. Steun wordt slechts verstrekt wanneer de aanvrager duidelijk heeft ge-
maakt hij geen bancair krediet kan verkrijgen. Het is niet de bedoeling om in 
concurrentie te treden met de bancaire sector. 
 
2. Steun wordt slechts verstrekt aan aanvragers die het FondsMKMK kunnen 
aantonen dat ze aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen en die een 
zodanige werkwijze toepassen dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat 
de door de aanvrager gestelde doeleinden zullen worden bereikt.  
 



3. Het FondsMK heeft het recht om bij overheids- en/of financiële instellingen 
en/of informatiebureaus informatie met betrekking tot de aanvrager en/of 
het aanvraagdossier op te vragen.  
4. Aan het verlenen van een steun kan het FondsMK nadere voorwaarden 
verbinden inzake om het even welke modaliteiten van de uitvoering van het 
dossier of de activiteit, het financieel beheer, de presentatie van de resulta-
ten, de verslaggeving en de afrekening van de steun.  
5. Het FondsMK kan beslissen dat nieuwe aanvragen van indieners die voor 
vorige, door “de financier” verkregen kredieten niet aan hun verplichtingen 
hebben voldaan, onontvankelijk zijn totdat de indieners zich met het 
FondsMK in regel hebben gesteld. Het gaat hier om oneigenlijk gebruik van 
het MK. 
Daarenboven kan de aanvrager die de toelage niet terugbetaalt, uitgesloten 
worden van elke andere subsidie van Vlaamse Cultuur.  
 
 
HOOFDSTUK VI - Behandeling bezwaren  
1. Indieners van aanvragen die door het FondsMK werden afgewezen hebben 
de mogelijkheid om éénmaal per dossier een gemotiveerd bezwaarschrift in 
te dienen bij “de financier”. 
2. De beoordelingscommissie beraadslaagt 2 keer per jaar over de ingedien-
de bezwaarschriften.  
3. Bezwaarschriften dienen te worden ingestuurd ter attentie van het 
FondsMK op de maatschappelijke zetel, binnen de 14 kalenderdagen na de 
bekendmaking aan de aanvrager van de beslissing omtrent de steunaan-
vraag. Deze termijn voor het indienen van bezwaar vangt aan met ingang 
van de dag waarop het FondsMK zijn beslissing schriftelijk heeft bekend ge-
maakt aan de aanvrager.  
4. Het bezwaarschrift wordt door de indiener ondertekend en bevat tenmin-
ste:  

 • naam en adres van de indiener;  
 • de datum;  
 • omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;  
 • de gemotiveerde grieven van het bezwaar, waarbij de aanvrager 

elementen dient aan te brengen waarvan hij redelijkerwijze kan veron-
derstellen dat ze hetzij niet gekend waren bij de beoordelingscommis-
sie, hetzij verkeerd werden geïnterpreteerd.  

5. Het bezwaarschrift dient per aangetekend schrijven te worden verzonden.  
6. Verklaart de beoordelingscommissie het bezwaar onontvankelijk of onge-
grond, dan sluit deze beslissing en de daaropvolgende kennisgeving aan de 
aanvrager de bezwaarprocedure definitief af.  
 
 
 



HOOFDSTUK VII – Uitbetalingsmodaliteiten  
De steun wordt uitgekeerd overeenkomstig de modaliteiten die geval per ge-
val in de overeenkomst tussen het FondsMK en de aanvrager zullen worden 
bepaald.  
Het algemeen principe is dat het volledig kredietbedrag in eenmaal wordt 
uitbetaald op een persoonlijke rekening van de aanvrager, waarvan hijzelf 
titularis is. Vanaf deze uitbetalingdatum beginnen de intresten te lopen.  
 
 
HOOFDSTUK VIII - Verslaggeving en financiële verantwoording  
1. De aanvrager aan wie een krediet is toegekend, draagt er zorg voor dat 
de administratie met betrekking tot het dossier of de activiteit op overzichte-
lijke en doelmatige wijze wordt gevoerd en dat deze een juist en actueel 
beeld geeft van de voortgang en het financieel verloop van krediet. 
2. De ontvanger van het krediet, verstrekt aan “de financier” ( de dossierbe-
heerder) op eenvoudig verzoek alle bescheiden en inlichtingen die het nood-
zakelijk acht voor een juiste vervulling van zijn taak.  
3. De aanvrager aan wie een krediet  is verleend dient vertegenwoordigers 
van “de financier” op eerste verzoek inzage te verlenen in de administratie 
die betrekking heeft op het krediet dat hij ontving, evenals in alle boekhoud-
documenten met het oog op controle van de uitgaven en / of kosten.  
4. De aanvrager kan verplicht worden om alle inkomsten en uitgaven met 
betrekking tot het dossier via hetzelfde bankrekeningnummer te laten ge-
beuren.  
 
 
HOOFDSTUK IX –Besteding van de toelage 
De besteding van het door het FondsMK toegekende bedrag mag door deze 
laatste gecontroleerd worden.  
 
 
HOOFDSTUK X – Sancties bij ernstige terugbetalingsproblemen  
De terugbetalingsmodaliteiten worden bepaald in de individuele overeen-
komst tussen “de financier” en de aanvrager.  
Sancties  
Terugbetaling  is in alle gevallen waarin het FondsMK steun heeft verleend 
mogelijk naar aanleiding van het kennelijk niet of slecht uitvoeren van de 
verplichtingen van de aanvrager ten aanzien van het FondsMK. Het krediet is 
eveneens in zijn geheel of gedeeltelijk onmiddellijk terugbetaalbaar indien 
het dossier werd stopgezet of indien minder uitgaven dan begroot werden 
geboekt.  
 
De terugbetaling gebeurt door storting op de rekening van “de financier”  
 



HOOFDSTUK XI – Begeleiding (Coaching)  
 
1. “De financier” legt de aanvragers een verplichte coaching (‘opgelegde be-
geleiding’) op gedurende de eerste 2 jaren. De bedoeling van deze coaching 
is aan de betrokkene - via de tussenkomst van en dialoog met de dossierbe-
heerder bijkomende expertise aan te bieden met als doel het betrokken dos-
sier mee in goede banen te leiden.  
2. De duur van de coaching is beperkt tot 2 jaar. 
3. De coach-dossierbeheerder kan op generlei wijze aanspraken maken op 
het door hem begeleide dossier, voor wat betreft de materiële of intellectuele 
eigendomsrechten.  
4. De rol van de coach-dossierbeheerder is louter adviserend.  
5. De coach-dossierbeheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
de terugbetaling van het krediet door de aanvrager. 
6. In geval van ontbinding van de kredietovereenkomst tussen het FondsMK 
en de aanvrager, kan het FondsMK niet verplicht worden tot het ter beschik-
king stellen van een andere coach. 
7. Het feit dat een dossier door het FondsMK wordt/werd gecoacht, biedt 
geen enkele garantie voor het verwerven van verdere steun vanwege “de 
financier” en van de coach voor het dossier in kwestie.  
8. Het FondsMK, incl. de coach-dossierbeheerder, zal zelf geen enkele mede-
deling doen omtrent de coaching. Dit kan enkel mits uitdrukkelijk akkoord 
van de aanvrager. 
9. In geval van deze opgelegde begeleiding kan enkel het FondsMKMK de 
coaching op om het even welk moment stopzetten. De betrokkene zelf kan in 
geval van opgelegde begeleiding enkel op gemotiveerde wijze en mits ak-
koord van het FondsMK de coaching beëindigen.  
 
 
HOOFDSTUK XII - Slotbepalingen  
1. De steun wordt verstrekt binnen de middelen van “de financier”.  
2. De verleende steun moet aangewend worden voor het doel waarvoor hij 
werd verleend.  
3. In alle gevallen waarin dit Intern Reglement niet voorziet, beslist “de fi-
nancier” 
4. “De financier” kan in incidentele gevallen om zwaarwichtige redenen af-
wijken van dit reglement en de hierop gebaseerde uitvoeringsreglementen.  
5. Vanaf het moment van inwerkingtreding van een wijziging van dit regle-
ment, worden de aanvragen voor financiële steun alsmede andere aanvragen 
overeenkomstig het gewijzigde reglement afgehandeld.  



BIJLAGE 9 
 
AANTAL AANVRAGEN BIJ ANDERE MICROKREDIETVERSTREKKERS 
 
 
 
Hefboom 
 
Bron: onderhoud met Ruben Vandeweghe  dd 3/7/2008 
Periode: december 2007 – mei 2008 
 
De eerste 6 maanden tijd : 100 aanvragen 
75% is ontvankelijk 
Na de eerste gesprekken valt ongeveer 50% af.  
Ongeveer 40 dossiers gaan door naar het kredietcomité. 
Hiervan wordt 75% goedgekeurd (= 30 dossiers). 
Van de goedgekeurde dossiers worden er 30% een probleemdossier. 
(Dit zijn dossier waarbij zich tijdens de looptijd zware problemen voordoen zoals xxxx, al 
dan niet gecombineerd met betalingsproblemen en waarbij projectbespreking ter plaatse 
is nogal eens nodig is.) 
 
 
Crédal: 
Bron: “Rapport d’activité 2007” 
Periode: 2007 
 
Tel aanvragen 927 
 Vragen om inlichtingen : 84 
 Vragen voor krediet      : 843 
Valabele aanvragen : 349 
Dossiers naar kredietcomité : 142 
Aanvaarde dossiers : 126 
 
 
Materiaalfonds (Nederland) 
Bron: onderhoud met Francine Mendelaar dd 14/10/2008 
Periode: 2007 
 
250 aanvragen om inlichtingen (telefonisch en persoonlijk onderhoud) 
Hieruit kwamen 75 definitieve aanvragen. 
68 aanvragen werden goedgekeurd. 
Reden van hoge goedkeuringspercentage: zeer goede voorlichting vooraf 
en vooraf duidelijk maken dat een aanvraag geen zin heeft. 
Het Materiaalfonds bestaat sinds 1972 (35 jaar) en de werkwijze ervan is 
zeer goed gekend in Nederland. 
 
 
Kunstenaars & co Cultuurlening (Nederland) 



Tel onderhoud met Peter van Hintum 14/10/2008 
Rol Triodosbank: Zij financieren de grote leningen boven 10.000 euro 
Dus zij krijgen het dossier ter beoordeling en beslissen finaal autonoom. 
Voor kleinere leningen tot 3000€  deze financieren kunstenaars & co zelf. 
Ze werken hiervoor met een stichting (dus geen subsidies).Het geld komt 
van het vermogen van de stichting die zelf gelden kan ontvangen, die dan 
worden belegd en een opbrengst geven. 
Dit jaar (2008) zijn er ongeveer 128 aanvragen  
80 grote dossiers (boven 10.000€ ) en 28  kleine dossiers (tot 3000€) 
goedgekeurd. 
Men kan geen info geven noch over het aantal vragen telefonisch of per 
mail noch over vragen tijdens persoonlijke onderhoud omdat 
Kunstenaars&co veel meer doet en info geeft over allerlei onderwerpen 
aan de kunstenaars. 
 
 
 



ONTWERP-REGELEMENT VOOR MINITOELAGES (2008-09-11) 

BIJLAGE 10 
 
ONTWERP VAN EXPERIMENTEEL REGLEMENT VOOR MINITOELAGE 
 
 
 
Inleiding 
Dit Intern Reglement specificeert de voorwaarden, de 
toekenningmodaliteiten en de te volgen procedures voor het bekomen van 
een terugvorderbare toelage. 
 
 
1.1: Doel van de regeling 
 
Met deze experimentele regeling creëert de Vlaamse overheid een 
bijkomend financieel instrument dat kunstenaars ondersteunt. 
 
De regeling richt zich uitsluitend op professionele kunstenaars. De 
regeling beoogt in de eerste plaats starters te ondersteunen of 
kunstenaars die een ander traject dan voorheen willen doorlopen. 
 
Een minitoelage is een tijdelijke financiële overbrugging. Kunstenaars 
betalen de ontvangen toelage volledig terug in een af te spreken periode 
van maximaal 4 jaar. De duur van de terugbetalingsperiode is afhankelijk 
van de hoogte van het toegekende bedrag. 
 
Een minitoelage wordt toegekend door het Fonds voor de Kunsten. Een 
toelagebesluit bepaalt het toegekende bedrag en regelt de 
terugbetalingsmodaliteiten. 
 
1.2. Kenmerken van de regeling 
 
De regeling voor minitoelages onderscheidt zich van de bestaande 
subsidieregeling voor kunstenaars1 in de volgende zin: 

- de regeling staat open voor alle kunstenaars, ongeacht de discipline; 
- de regeling is enkel toegankelijk voor natuurlijke personen. 

Rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld vzw's of bvba's) kunnen geen 
minitoelage verkrijgen; 

- er is geen appreciatie van de inhoudelijke kwaliteit van en dossier, 
enkel een beoordeling van de al dan niet artistieke finaliteit; 

- de minitoelage dient volledig terugbetaald te worden; 
 
De minitoelagen worden toegekend binnen de vork van € 500 tot 
maximum € 7.500 tot uitputting van het beschikbare krediet. 
 

                                                 
1 Hoofdstuk 3 van Kunstendecreet van 2 april 2004, gewijzigd bij de decreten van 3 juni 2005, 
22 december 2006 en 20 juni 2008. 
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De regeling is niet cumuleerbaar met andere beurzen die door de overheid 
worden toegekend voor hetzelfde dossier 
 
 
 
2: aanvraagprocedure 
 
2.1 Indieningsmodaliteiten 
 

1. Enkel natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen. 
2. Elke natuurlijke persoon kan per begrotingsjaar maximaal 

1 minitoelage toegekend krijgen. 
3. Er is geen herindiening mogelijk van aanvragen die eerder zijn 

afgewezen. 
4. De persoon die een minitoelage wil aanvragen, doet dit op het 

daartoe bestemde formulier, vergezeld van de nodige gevraagde 
stukken en informatie. 

5. Aanvragen en alle daarbij horende gegevens en bijlagen zijn in het 
Nederlands opgesteld of zijn vergezeld van een Nederlandse 
vertaling.  

6. Alle financiële gegevens zijn uitgedrukt in euro. 
 

 
 
2.2 Procedure 
 

1. De kunstenaar bezorgt een aanvraag aan het agentschap Kunsten 
en Erfgoed. 

2. Het agentschap Kunsten en Erfgoed vermeldt op elke aanvraag de 
datum van ontvangst. Het agentschap Kunsten en Erfgoed hanteert 
het principe van de chronologie. Tot de uitputting van de 
beschikbare kredieten, worden minitoelages toegekend in volgorde 
van de ontvangstdatum van de aanvragen. 

3. Het agentschap Kunsten en Erfgoed beoordeelt de ontvankelijkheid 
van de aanvragen aan hand van de indieningsmodaliteiten (zie 2.1) 
en bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager professionele 
intenties heeft. 

4. Het agentschap Kunsten en Erfgoed brengt de aanvrager op de 
hoogte van de al dan niet ontvankelijkheid maximaal 5 werkdagen 
na ontvangst van de aanvraag. Bij niet ontvankelijkheid beschikt de 
aanvrager over een termijn van 10 werkdagen na datum van de 
kennisgeving om de aanvraag te vervolledigen. Indien het dossier 
niet of niet correct vervolledigd is na deze termijn volgt definitieve 
onontvankelijkheid binnen de 5 werkdagen. 
Als op basis van de bijkomende informatie het agentschap opnieuw 
oordeelt dat het dossier onontvankelijk is volgt automatisch een 
melding van onontvankelijkheid waartegen geen beroep mogelijk is. 
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5. Alle ontvankelijk verklaarde dossiers worden op ontvangsdatum 
geklasseerd in twee lijsten : 
lijst A : aanvragen van 500 € - 2.500 €; 
lijst B : aanvragen van 2.501€ - 7.500 €; 

6. De aanvragen van lijst A worden door het agentschap aangewezen 
ambtenaren beoordeeld. Een advies voor beslissing wordt 
opgemaakt voor de minister of bij delegatie voor de leidend 
ambtenaar van het agentschap. 

7. De aanvragen van lijst B worden beoordeeld door een commissie 
aangesteld door Kunsten en Erfgoed en samengesteld uit 2 
ambtenaren van het agentschap en 2 externe deskundigen. Een 
advies voor beslissing wordt opgemaakt voor de minister of bij 
delegatie voor de leidend ambtenaar van het agentschap. 

8. De gehanteerde beoordelingscriteria zijn: 
• professionaliteit indiener; 
• natuurlijke persoon; 
• artistieke finaliteit dossier; 
• onmogelijkheid om het project zelf te financieren; 
• garanties op terugbetaling van de minitoelage. 

9. De termijn tussen de kennisgeving van de ontvankelijkheid en het 
opstellen van het advies voor lijst A bedraagt maximaal 15 
werkdagen, de termijn voor lijst B maximaal 30 werkdagen. 

10. De minister verantwoordelijk voor Cultuur, deelt zijn beslissing 
mee aan het agentschap Kunsten en Erfgoed binnen de 10 
werkdagen na ontvangst van het voorstel van beslissing. De 
minister, verantwoordelijk voor Cultuur, kan afwijken van het 
beslissingvoorstel, mits schriftelijke motivering van de afwijking. 

11. Het agentschap Kunsten en Erfgoed bezorgt de aanvrager een 
berichtgeving van : 
- een negatieve beslissing ten laatste 5 werkdagen na de ontvangst 
de beslissing van de minister, verantwoordelijk voor Cultuur; 
- een positieve beslissing ten laatste 5 werkdagen na vastlegging 
van het dossier binnen de boekhouding.  

12. Bij uitputting van de kredieten van een bepaald begrotingsjaar 
vraagt het agentschap Kunsten en Erfgoed aan de indieners van 
positief beoordeelde dossiers die niet kunnen worden gehonoreerd 
of zij akkoord gaan met de overdracht van het dossier naar het 
volgende begrotingsjaar dan wel afzien van de aanvraag. 
De indiener/aanvrager antwoordt binnen de vijf werkdagen 
 
Het agentschap Kunsten en Erfgoed deelt via de website mee dat 
nieuwe aanvragen tijdens dat begrotingsjaar niet meer aanvaard 
worden. 
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3: toekenning en terugbetalingsmodaliteiten 
 
Een ministerieel besluit regelt de toekenning van de minitoelage en de 
terugbetalingsmodaliteiten. 
Behoudens gemotiveerde uitzonderingen, zal na ondertekening van het 
besluit, de volledige minitoelage in één keer worden uitbetaald. 
De betaling gebeurt op een persoonlijke rekening van de aanvrager, 
waarvan de aanvrager zelf de titularis is. 
 
De ontvanger van de minitoelage investeert de ontvangen middelen 
conform het aanvraagdossier en binnen het in het ministerieel besluit 
afgesproken tijdsplan. 
 
De ontvanger van de minitoelage betaalt de minitoelage terug in 
maandelijkse stortingen. Het bedrag van die storting en de periode 
waarbinnen de minitoelage moet worden terugbetaald, zijn vermeld in het 
besluit. 
Eventuele wijzigingen in de terugbetalingsmodaliteiten zijn enkel mogelijk 
na overleg met het agentschap Kunsten en Erfgoed. 
 
 
 
4: toezicht 
 
De ontvanger van een minitoelage staaft de investering van de 
minitoelage met bewijsstukken (zoals facturen). Het agentschap Kunsten 
en Erfgoed is verantwoordelijk voor het toezicht op de aanwending van de 
toelage. 
 
De ontvanger van een minitoelage verstrekt op eenvoudig verzoek van 
het agentschap Kunsten en Erfgoed alle documenten en inlichtingen die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het toezicht. 
 
 
 
5: sancties 
 
Indien de minitoelage niet wordt aangewend voor de doeleinden waarvoor 
ze is toegekend, zal het agentschap Kunsten en Erfgoed onmiddellijke en 
integrale terugbetaling vragen. 
 
Indien de ontvanger van de minitoelage het bedrag niet investeert binnen 
het afgesproken tijdsplan, en niet kan bewijzen dat de vertraging te wijten 
is aan heirkracht en/of overmacht, zal het agentschap Kunsten en Erfgoed 
onmiddellijke en integrale terugbetaling vragen. 
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Indien de ontvanger van een minitoelage terugbetalingen laattijdig of 
onregelmatig uitvoert, kan het agentschap Kunsten en Erfgoed de 
ontvanger gedurende 3 jaar uitsluiten van dit reglement. 
Indien de ontvanger van een minitoelage terugbetalingen niet uitvoert en 
niet kan bewijzen dat verdere terugbetaling onmogelijk is wegens 
heirkracht en/of overmacht, zal het agentschap Kunsten en Erfgoed het 
dossier voor terugvordering aan de FOD Financiën overmaken. De 
betrokkene kan, in dit geval, in de toekomst niet langer een beroep doen 
op deze regeling. 
 
Indien de ontvanger van een minitoelage die de terugbetalingen niet 
uitvoert kan aantonen dat verdere terugbetaling onmogelijk is wegens 
heirkracht en/of overmacht, kan de minister, verantwoordelijk voor 
Cultuur, de ontvanger ontslaan van de terugbetaalplicht. 
 
 
 
6: slotbepalingen 
 
Minitoelages kunnen worden toegekend binnen de beschikbaar gestelde 
kredieten. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het agentschap 
Kunsten en Erfgoed. 
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