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Conclusie + samenvatting 
 
 

Cultureel ondernemerschap – een ethische en juridische benadering 
 
Tot besluit beantwoord ik in dit hoofdstuk de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen, die ik in 
paragraaf 1.2 heb gesteld. Daarbij vat ik de eerdere hoofdstukken samen en trek ik mijn conclusies. Op 
het antwoord op de centrale onderzoeksvraag kom ik terug in de slotbeschouwing. Deze vraag – die 
uiteenvalt in twee delen – luidde: Hoe verhoudt het doel van de overheid om cultureel ondernemer-
schap te stimuleren zich tot de legitimiteit van het cultuurbeleid en welke grenzen stelt het recht aan 
het opleggen van eisen aan gesubsidieerde culturele instellingen om dit doel te bereiken? 
 
Om het onderwerp in te leiden, heb ik de affaire van het Wereldmuseum in Rotterdam beschreven. 
Schematisch is de affaire als volgt opgebouwd. Aanvankelijk subsidieert de overheid een culturele 
instelling voor het uitvoeren van een maatschappelijke taak. In dit geval betreft het de gemeente 
Rotterdam die het Wereldmuseum geld geeft om cultuurgoederen te beheren. Vervolgens verandert de 
overheid van opvatting en kort ze op haar subsidie voor de instelling. Dit betekent dat de culturele 
instelling enerzijds haar maatschappelijke taak moet blijven uitvoeren, maar anderzijds meer moet 
‘ondernemen’, dat wil zeggen gebruikmaken van commerciële mogelijkheden om haar begroting op 
orde te krijgen. In het geval van het Wereldmuseum gaat dit mis: het museum heeft onvoldoende 
commerciële mogelijkheden of weet die onvoldoende te benutten en is niet in staat zijn begroting op 
orde te krijgen, zonder zijn maatschappelijke taak te verwaarlozen. 
De affaire geeft goed weer welke spanningen zich kunnen voordoen tussen het uitvoeren van een 
maatschappelijke taak en het uitvoeren van een commercieel verdienmodel. Zulke spanningen zijn ook 
waar te nemen bij het beleid van de Minister van Cultuur, waarop ik me in dit proefschrift heb gericht. 
 
De Minister van Cultuur krijgt steeds meer oog voor de economische waarde van kunst en cultuur en 
leidt daaruit af dat ook gesubsidieerde culturele instellingen in staat moeten zijn om via de markt eigen 
inkomsten te verdienen. Toen in 2011 een forse bezuiniging op de cultuurbegroting werd doorgevoerd, 
trachtte staatssecretaris Zijlstra zijn beleid zelfs te legitimeren met het argument dat cultuur op meer 
draagvlak in de samenleving kan rekenen, indien culturele instellingen ondernemender worden. 
Ook andere beleidsterreinen, zoals huisvesting en de zorg, hebben in de afgelopen decennia te maken 
gekregen met een terugtred van de overheid. Het cultuurbeleid kent echter zijn eigen dynamiek. Hier 
wakkert de ontwikkeling een terugkerend debat aan over de vraag of de overheid zich met kunst en 
cultuur hoort te bemoeien. De overheid verstrekt subsidies, omdat ze wil dat er een dekkend aanbod is 
voor kunst en cultuur. Om die reden vult ze de markt aan, indien er te weinig vraag is naar bepaalde 
cultuuruitingen. Bij het zoeken naar draagvlak voor haar beleid stuit ze echter op de legitimerings-
paradox: het argument dat er te weinig vraag is naar bepaalde cultuuruitingen, is immers zowel een 
argument vóór als een argument tegen het verstrekken van subsidie. 
 
Ter afbakening van mijn onderzoek heb ik me als gezegd beperkt tot het cultuurbeleid van de Minister 
van Cultuur. In het verlengde daarvan heb ik ervoor gekozen om met het gebruik van de termen kunst 
en cultuur aan te sluiten op de term ‘cultuuruitingen’, zoals de wetgever die hanteert in de Wsc. In 
beginsel bepaalt de Minister van Cultuur welke uitingen hij als zodanig aanmerkt. 
In mijn onderzoek maak ik gebruik van de termen maatschappelijk en publiek belang. Daarbij sluit ik 
aan op de definitie van de WRR: een publiek belang is een maatschappelijk belang, waarvan de 



behartiging voor de hele samenleving gewenst is en die de overheid zich aantrekt op grond van de 
overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt. 
 
Legitimiteit en normering 
Met de eerste deelvraag heb ik beoogd inzicht te geven in de manier waarop ik de legitimiteit van 
overheidshandelen beoordeel. De vraag luidde: Welke benaderingen zijn relevant om te beoordelen of 
de overheid legitiem handelt? Welke rol speelt het recht daarbij? Het antwoord dat ik in hoofdstuk 2 
heb geformuleerd, heeft een methodologisch karakter. 
 
Legitimiteit is een multidimensionaal begrip, dat op verschillende manieren te benaderen is. Er is geen 
leidende definitie van legitimiteit: de benaderingen kunnen sterk van elkaar verschillen, al zijn ze tot 
op zekere hoogte ook van elkaar afhankelijk. Ze gaan bovendien uit van verschillende bronnen van 
legitimiteit. De overheid moet die verschillende benaderingen en bronnen van legitimiteit in acht 
nemen, maar kan ze ook gebruiken bij het legitimeren van haar handelen. Dit laat onverlet dat al haar 
handelen gebonden is aan het recht. 
Dit onderzoek beperkt zich tot twee benaderingen van legitimiteit, waarin het recht een rol speelt: de 
ethische en de juridische benadering. De benaderingen hebben met elkaar gemeen dat ze normatief 
zijn, dat wil zeggen dat ze onderscheid maken tussen wat recht is en wat recht zou moeten zijn. De 
juridische benadering is voorts formeel, dat wil zeggen dat ze noodzakelijk is om van legitimiteit te 
mogen spreken, terwijl de ethische benadering informeel is: onrechtvaardig overheidshandelen kan de 
formele aanvaardbaarheid ervan op termijn uithollen. 
De juridische benadering gaat uit van het recht als enige bron van legitimiteit. Overheidshandelen 
moet voldoen aan het legaliteitsvereiste om juridisch legitiem te zijn. In de ethische benadering speelt 
het recht als bron van legitimiteit een andere rol. Het biedt hulp bij het beoordelen van de ethische 
legitimiteit, al betekent de conclusie dat overheidshandelen op de wet berust niet noodzakelijk dat het 
ook moreel of rechtvaardig is. In de ethische benadering spelen met name fundamentele rechtsnormen 
een rol. Zo is te verdedigen dat overheidshandelen in ieder geval minimaal moreel legitiem is, indien 
het in overeenstemming is met de Grondwet, in het bijzonder de grondrechten. 
 
Op basis van de theorie van Dworkin heb ik drie normen onderscheiden, waarop de overheid een 
beroep kan doen: regels, rechtsbeginselen en beleidsdoelen. De eerste twee zijn rechtsnormen. Regels 
zijn bruikbaar voor de juridische benadering, omdat ze zijn vastgelegd in een geldige rechtsbron, 
waaraan ze hun gelding ontlenen. Rechtsbeginselen zijn fundamentele rechtsopvattingen die in de 
samenleving voorkomen en daaraan hun gelding ontlenen. In mijn onderzoek heb ik veel aandacht 
besteed aan rechtsbeginselen, omdat ze de overheid een duidelijk kader bieden om haar beleid in te 
richten en naar ethische legitimiteit te zoeken. Door een beroep te doen op rechtsbeginselen, laat de 
overheid weten dat zij een zekere mate van rechtvaardigheid nastreeft en bepaalde rechten respecteert. 
Tegelijkertijd kan de overheid een beroep doen op beleidsdoelen om haar beleid te legitimeren. Zij kan 
met haar handelen bijvoorbeeld economische belangen nastreven. Hoewel er een verschil is tussen het 
nastreven van beleidsdoelen, die een instrumenteel karakter hebben, en het in acht nemen van rechts-
beginselen, die een fundamenteel karakter hebben, is op voorhand niet te zeggen dat de overheid het 
één of het ander moet doen. In het geval van het cultuurbeleid geniet de minister bovendien een grote 
mate van beleidsvrijheid. 
 
Het antwoord op de eerste deelvraag is dat er verschillende benaderingen zijn om te beoordelen of de 
overheid legitiem handelt. Het recht speelt als bron van legitimiteit een rol in de ethische en juridische 
benadering. Die rol is echter niet in beide benaderingen gelijk. In de juridische benadering is het recht 
de enige bron van legitimiteit. Dat is niet het geval in de ethische benadering. Daar bieden bepaalde 



fundamentele rechtsnormen, zoals grondrechten, hulp bij het beoordelen van de minimale morele 
legitimiteit van overheidshandelen. 
Hoewel de overheid een beroep kan doen op rechtsnormen om haar handelen te legitimeren, is het 
belangrijk op te merken dat zij in de praktijk evengoed of zelfs liever een beroep doet op bepaalde 
beleidsdoelen, zoals het nastreven van economische belangen. Dit laat onverlet dat het recht van grote 
betekenis kan zijn voor het cultuurbeleid, zoals hierna aan de orde komt.  
 
Culturele rechten 
Met de tweede en derde deelvraag heb ik beoogd uiteen te zetten wat de betekenis van het recht is bij 
het beoordelen van de legitimiteit van het cultuurbeleid. De tweede deelvraag luidde: Hoe beschermt 
het recht het belang van kunst en cultuur? Welke taak kent het recht de overheid toe om dat belang te 
behartigen? In internationale verdragen en in de Grondwet zijn verschillende grondrechten verankerd 
die betrekking hebben op het belang van kunst en cultuur voor de samenleving en voor individuen. 
Grondrechten zijn bijzondere regels: ze ontlenen hun gelding aan een rechtsbron, maar hebben het 
karakter van rechtsbeginselen en trachten daaraan bovendien uitdrukking te geven. In hoofdstuk 3 heb 
ik een analyse gemaakt van de culturele rechten, dat wil zeggen de grondrechten waarin kunst en 
cultuur nadrukkelijk genoemd zijn. Het gaat om sociale grondrechten, die de overheid bepaalde 
inspanningsverplichtingen opleggen. Daarnaast heb ik de vrijheid van meningsuiting, waarvan de 
vrijheid van kunst onderdeel is, meegenomen in de analyse. 
 
In artikel 15 van het IVESCR is een recht op deelname aan het culturele leven erkend. Het VN-comité 
gaat daarbij uit van een brede interpretatie van het cultuurbegrip: dat betreft zijns inziens alle manifes-
taties van het menselijk bestaan. Deelname wil hier zeggen: het recht om deel te nemen aan, toegang 
te hebben tot en bij te dragen aan het culturele leven. Het verdrag legt zowel een onthoudings- als een 
inspanningsverplichting op aan de overheid om naleving van het recht te garanderen. 
Voorts wordt de vrijheid van kunst nadrukkelijk genoemd in artikel 19 van het IVBPR, waarin de 
vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. Artikel 27 bevat daarnaast een collectief recht op een eigen 
identiteit van minderheden, dat ziet op uitingsvrijheid, het recht om culturele producten te maken en 
daarvan te genieten, het recht om aan cultuur bij te dragen en daaraan deel te nemen. 
Het Unesco-verdrag van 2005 benadrukt het belang van culturele diversiteit. Eén van de doelstellingen 
van het verdrag betreft het erkennen van de specifieke aard van culturele activiteiten. Het verdrag gaat 
uit van een complementariteitsbeginsel, op grond waarvan de culturele en economische aspecten van 
ontwikkeling elkaar aanvullen. In de artikelen 7 en 8 zijn bepalingen opgenomen om cultuuruitingen 
te bevorderen en beschermen. 
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bevat eveneens een aantal culturele rechten, 
dat zich mede tot de Europese Unie richt. Het gaat bijvoorbeeld om het eerbiedigen van culturele 
verscheidenheid. Ten slotte heb ik het EVRM behandeld. De jurisprudentie van het EHRM is relevant 
voor het cultuurbeleid, omdat het EHRM hierin niet alleen de reikwijdte en toepassing van de vrijheid 
van meningsuiting (artikel 10 van het EVRM) nader heeft uitgewerkt, maar uit een aantal klassieke 
grondrechten ook positieve verplichtingen voor de overheid heeft afgeleid. Een kanttekening daarbij is 
dat de positieve verplichtingen een zeker minimumniveau beogen te garanderen, waaraan Nederland 
in beginsel voldoet. 
In artikel 22, derde lid, van de Grondwet is bepaald dat de overheid voorwaarden moet scheppen voor 
maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding. De betekenis van dit artikel is 
omstreden. Het legt de overheid een niet-afdwingbare inspanningsplicht op en kan dienen als basis 
voor de dialoog met het parlement. Indien de overheid maatregelen wil nemen die afbreuk kunnen 
doen aan het grondrecht, moet zij motiveren waarom zij daarvan afwijkt. Voorts brengt het grondrecht 



tot uitdrukking dat het initiatief voor het maken van kunst en cultuur in de samenleving ligt, waarover 
hierna meer. 
 
Het antwoord op de tweede deelvraag is dat het belang van kunst en cultuur in internationale verdra-
gen en in de Grondwet erkend is in een aantal sociale grondrechten, die ik heb aangeduid als culturele 
rechten, en in een klassiek grondrecht, de vrijheid van meningsuiting. De culturele rechten dragen de 
overheid op om cultuurbeleid te voeren, zij het dat het om abstracte inspanningsverplichtingen gaat, 
die juridisch niet afdwingbaar zijn. De overheid geniet bovendien veel vrijheid om haar taak zelf in te 
vullen. 
 
Rechtsbeginselen 
Met behulp van de culturele rechten heb ik vervolgens gekeken naar de rechtsbeginselen die aan het 
cultuurbeleid ten grondslag liggen. De derde deelvraag luidde: Welke fundamentele rechtsopvattingen 
liggen ten grondslag aan het cultuurbeleid? Het antwoord op die vraag maakt inzichtelijk waarom de 
overheid cultuurbeleid mag of zelfs behoort te voeren. Tot op zekere hoogte beantwoorden de culture-
le rechten de deelvraag al, omdat ze tenslotte uitdrukking trachten te geven aan de rechtsbeginselen die 
daaraan ten grondslag liggen. 
In dit proefschrift heb ik vier rechtsbeginselen onderscheiden, die nauw met elkaar samenhangen: 
vrijheid, gelijkheid, diversiteit en subsidiariteit. Vrijheid is in dezen het primaire rechtsbeginsel, 
waarvan de andere in zekere zin zijn afgeleid. De eerste drie rechtsbeginselen betreffen de wijze 
waarop de overheid de samenleving behoort in te richten. Ze brengen – kort gezegd – met zich dat zij 
ernaar moet streven om burgers enerzijds zoveel mogelijk vrijheid te geven om ongestoord te kunnen 
doen wat in hun vermogen ligt, zoals het maken van kunst of het deelnemen aan cultuur. Anderzijds 
moet zij burgers in staat stellen zich te ontplooien, bijvoorbeeld door hen de kans te geven kennis te 
nemen van een zeker aanbod van kunst en cultuur. De overheid moet zich voorts inspannen om 
burgers die zich in een ongelijke positie bevinden, bijvoorbeeld omdat zij minder te besteden hebben, 
toch zoveel mogelijk toegang te geven tot dat aanbod. Om te voorkomen dat het aanbod eenzijdig 
wordt en uitsluitend nog de cultuuruitingen van bijvoorbeeld de meerderheid toegankelijk zijn, moet 
zij zich inspannen voor culturele diversiteit. 
Op grond van het subsidiariteitsbeginsel behoort de overheid niet zelf een aanbod van kunst en cultuur 
tot stand te brengen, maar dat aan de samenleving over te laten: zij schept slechts de voorwaarden die 
daarvoor noodzakelijk zijn. Het subsidiariteitsbeginsel staat er niet aan in de weg dat de overheid 
keuzen maakt bij het toekennen van subsidieaanvragen. 
 
Het antwoord op de derde vraag is dat aan het cultuurbeleid rechtsbeginselen van vrijheid, gelijkheid, 
diversiteit en subsidiariteit ten grondslag liggen. Deze rechtsbeginselen zijn weliswaar niet juridisch 
afdwingbaar, maar maken het – net als de culturele rechten – wel mogelijk om het cultuurbeleid 
ethisch te normeren. 
 
Ontwikkelingen in het cultuurbeleid 
Met het beantwoorden van de eerste drie deelvragen heb ik het kader geschetst om ontwikkelingen in 
het cultuurbeleid met behulp van het recht ethisch te beoordelen. Met de vierde deelvraag keer ik terug 
naar het verhaal, waarmee ik de inleiding begon: Hoe veranderen de verwachtingen van de overheid 
ten aanzien van het ondernemerschap van gesubsidieerde culturele instellingen? Hoe ontwikkelt het 
cultuurbeleid zich in dit opzicht? 
In hoofdstuk 5 heb ik me primair gericht op de beleidsnota’s van de bewindspersonen, die sinds 1982 
verantwoordelijk zijn geweest voor het cultuurbeleid. De beleidsnota’s geven bij uitstek weer hoe zij 
denken over het uitvoeren van hun taak en wat hun prioriteiten zijn. Ik heb alleen de ontwikkelingen 



beschreven, die relevant zijn voor mijn onderzoeksvraag. Deze ontwikkelingen heb ik samengevat als 
de ‘economisering’ van het cultuurbeleid, die ik – vanuit de overheid bezien – omschrijf als het doen 
van een groter beroep op marktwerking in plaats van op publieke normen om de samenleving te 
coördineren. In deze zin veronderstelt economisering van het cultuurbeleid dat de overheid zich het 
belang van kunst en cultuur in mindere mate aantrekt als haar eigen verantwoordelijkheid en het 
behartigen ervan meer overlaat aan de samenleving, in het bijzonder aan individuen die daarbij belang 
hebben. 
 
Als vertrekpunt voor mijn chronologische verhandeling heb ik het aantreden van het eerste kabinet-
Lubbers in 1982 genomen. In de literatuur is de periode van dit kabinet bekend komen te staan als de 
‘nieuwe zakelijkheid’. In totaal heb ik het cultuurbeleid van negen bewindspersonen geanalyseerd. Zij 
kwamen van verschillende politieke partijen: CDA (Brinkman), D66 (Nuis, Van der Laan, Van 
Engelshoven), PvdA (d’Ancona, Van der Ploeg, Plasterk, Bussemaker) en VVD (Zijlstra). 
In mijn analyse heb ik gekeken naar de aandacht van de bewindspersonen voor verschillende aspecten 
van economisering, zoals aandacht voor marktwerking en ondernemerschap, het economische belang 
van kunst en cultuur, privatisering en verzakelijking van bijvoorbeeld de verhouding tussen overheid 
en gesubsidieerde culturele instellingen. Opmerkelijk is dat de economisering van het cultuurbeleid 
zich ongeacht politieke scheidslijnen heeft voortgezet. Naast de verzakelijking van minister Brinkman 
in 1982 zijn 1999 en 2011 belangrijke jaartallen. In 1999 introduceerde staatssecretaris Van der Ploeg 
het begrip cultureel ondernemerschap in het cultuurbeleid. In 2011 deed staatssecretaris Zijlstra een 
beroep op culturele instellingen om hun maatschappelijk draagvlak te vergroten door meer inkomsten 
te verdienen via de markt. Om dit beroep kracht bij te zetten, sloeg hij een bres in de cultuurbegroting. 
Dit heeft betekend dat het verdienen van inkomsten via de markt voor gesubsidieerde instellingen een 
noodzakelijke voorwaarde is geworden om nog voor subsidie in aanmerking te komen, in plaats van 
een mogelijkheid om hun subsidie aan te vullen. 
 
Het antwoord op de vierde deelvraag is dat de overheid meer eisen stelt aan culturele instellingen die 
subsidie willen ontvangen. Zij moeten ondernemerschap tonen, meer eigen inkomsten verdienen en 
zich vaker op basis van kwantitatieve gegevens verantwoorden over hun activiteiten en resultaten. 
Ondertussen hecht de minister onverminderd waarde aan het uitvoeren van de maatschappelijke taken. 
De minister toont voorts meer interesse in het economisch belang van kunst en cultuur, bijvoorbeeld 
als percentage van het bbp. Ten slotte voert hij tegenwoordig samen met de Minister van EZ beleid 
voor de creatieve economie, dat overlap heeft met het cultuurbeleid en het economisch belang van 
creativiteit onderstreept. 
 
Cultureel-economische benadering van kunst en cultuur 
Met het uiteenzetten van het ethisch-juridische kader en de economisering van het cultuurbeleid, ben 
ik vervolgens aan de vijfde en zesde deelvraag toegekomen: Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot 
de fundamentele rechtsopvattingen die ten grondslag liggen aan het cultuurbeleid? Hoe past cultureel 
ondernemerschap in die verhouding? 
De economisering van het cultuurbeleid roept in eerste instantie geen juridische vragen op. Het recht 
biedt de minister vrijheid om zijn beleid naar eigen inzicht in te richten. Hij kan een beroep doen op 
beleidsdoelen, zoals economische belangen, om dat beleid te legitimeren. De culturele rechten staan 
die beleidsdoelen in beginsel niet in de weg; ze leggen de minister slechts een inspanningsverplichting 
op. 
Ethisch gezien is de conclusie dat de economisering van het cultuurbeleid juridisch niet in strijd is met 
de culturele rechten, echter mager. Omdat deze conclusie steunt op de argumentatie dat de culturele 
rechten te vaag geformuleerd en niet afdwingbaar zijn, is het zelfs de vraag of daarmee een antwoord 



te geven is op de vraag of de ontwikkeling minimaal moreel legitiem is. Om die vraag te kunnen 
beantwoorden, is het belangrijk het fundamentele en normatieve karakter van de culturele rechten en 
de daaraan ten grondslag liggende rechtsbeginselen in ogenschouw te nemen. De ontwikkeling dient 
in dat licht te worden beoordeeld. 
Terwijl de culturele rechten bepalen dat de overheid zich moet inspannen voor kunst en cultuur, lijkt 
de economisering van het cultuurbeleid een tegengestelde beweging te maken: de overheid plaatst de 
verantwoordelijkheid voor de financiering van maatschappelijke taken die hiermee samenhangen meer 
bij de sector zelf. Om te kunnen beoordelen hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de culturele 
rechten en rechtsbeginselen die aan het cultuurbeleid ten grondslag liggen, heb ik twee benaderingen 
van kunst en cultuur in mijn onderzoek betrokken die inhoudelijk meer inzicht geven: de economische 
en de culturele benadering. 
De benaderingen gaan uit van verschillende manieren om kunst en cultuur te waarderen en van andere 
opvattingen over de rol van de overheid. De economische benadering stelt de waarde van culturele 
diensten en goederen gelijk met de prijs die consumenten bereid zijn daarvoor te betalen. De overheid 
behoort zich in beginsel niet te bemoeien met de vrije markt, tenzij één van de rechtvaardigings-
gronden van toepassing is. In de literatuur is geen eensluidend antwoord te vinden of dat het geval is 
voor cultuursubsidies. 
De culturele benadering gaat ervan uit dat de waarde van kunst en cultuur voortkomt uit opvattingen 
van mensen over wat belangrijk is voor hen of de samenleving. In de literatuur wordt in dit kader een 
brede waaier van verschillende soorten opvattingen genoemd, die verschillende benamingen hebben. 
Ik heb ze hier eenvoudig aangeduid als de culturele waarde, die zodoende een normatief karakter heeft 
en niet in geld is uit te drukken. 
Dit betekent dat kunst en cultuur zowel culturele als economische waarde hebben. Zolang die waarden 
elkaar niet uitsluiten, is dat geen probleem. De economisering van het cultuurbeleid kan het evenwicht 
echter verstoren, indien de economische waarde dominant wordt en de culturele waarde verdringt. Dat 
heeft ermee te maken dat de benaderingen niet op dezelfde rationaliteit berusten. De economische 
benadering is instrumenteel-rationeel: niet de intentie van handelen is relevant, maar het doel ervan, 
dat voortkomt uit een bepaalde oriëntatie op de samenleving. De culturele benadering is substantieel-
rationeel: de intentie van het handelen is relevant. Substantiële waarden als de culturele waarde geven 
betekenis aan het leven en sociale relaties. 
Door verantwoordelijkheid te nemen voor het maatschappelijk belang van kunst en cultuur, creëert de 
overheid ruimte voor de culturele waarde. Naarmate zij meer afstand neemt en marktwerking meer 
invloed krijgt op het culturele domein, neemt de ruimte voor de culturele waarde af. Ik heb met het 
oog op de culturele benadering drie fundamentele bezwaren tegen deze ontwikkeling besproken. In de 
eerste plaats is de vrije markt niet neutraal. De prijs kan bijvoorbeeld het belang uitdrukken van gezag-
hebbende marktpartijen, die in staat zijn invloed op de prijs uit te oefenen. In de tweede plaats zijn 
consumenten op de markt minder vrij dan zij zelf graag geloven. Als de overheid hen niet al zou 
beïnvloeden, dan doen reclame, de media of anderen dat wel. In de derde plaats heeft marktwerking 
een zekere corrumperende werking, omdat ze met zich kan brengen dat consumenten alle waarde in 
een financieel getal uitdrukken, waardoor zij geen oog meer hebben voor andere waarden. 
 
De beschouwing van de culturele en economische benadering is relevant, omdat de culturele rechten 
en de rechtsbeginselen net als de culturele waarde een normatief karakter hebben. Ze zijn te zien als 
substantiële waarden, die betekenis toekennen. De markt kent geen zelfstandige waarde toe aan de 
rechtsbeginselen: ze biedt geen garantie voor vrijheid, gelijkheid of diversiteit. De markt sluit niet uit 
dat kunst en cultuur luxeproducten worden, die ontoegankelijk zijn voor bepaalde groepen. Ook kan 
de markt ertoe leiden dat alleen nog cultuuruitingen van een meerderheid tot stand komen, omdat die 
commercieel aantrekkelijker zijn. Anders dan het geval is bij overheidshandelen, waarop burgers via 



democratische controle invloed kunnen uitoefenen, hebben burgers hierin niet in gelijke mate 
zeggenschap. Het is niet eenvoudig een kantelpunt vast te stellen, waarop de economische benadering 
de culturele verdringt. Gezien de bezwaren tegen de economische benadering concludeer ik wel dat de 
economisering van het cultuurbeleid de legitimiteit daarvan op termijn kan uithollen.  
 
Kunsteconomen proberen de twee benaderingen met elkaar te verzoenen door uit te gaan van een 
cultureel-economische benadering, waarin de culturele waarde een zelfstandige plek krijgt. Het begrip 
cultureel ondernemerschap – dat door de overheid is overgenomen uit de literatuur – past goed in deze 
benadering: in de oorspronkelijke zin gaat het om het nastreven van een cultureel doel door culturele 
instellingen, die daarbij op zoek kunnen gaan naar geschikte financieringsbronnen. 
 
Het antwoord op de vijfde en zesde deelvraag is aldus dat de ontwikkeling juridisch en in beginsel ook 
ethisch verenigbaar is met de rechtsbeginselen en culturele rechten, tenzij de economisering van het 
cultuurbeleid met zich brengt dat de economische waarde van kunst en cultuur ten koste gaat van de 
culturele waarde. In dat geval is de ontwikkeling ethisch niet meer te verenigen met de rechtsbeginse-
len, omdat ze op termijn kan leiden tot het uithollen van het cultuurbeleid. 
 
Cultuursubsidies: eigen inkomsten en ondernemerschap 
In de laatste twee hoofdstukken heb ik ten slotte naar een antwoord gezocht op de zevende en achtste 
deelvraag: Hoe zijn de veranderde verwachtingen van de overheid in het recht verankerd? Welke 
grenzen stelt het recht aan de eisen die de overheid stelt om ondernemerschap in de culturele sector te 
stimuleren? Wat kunnen de gevolgen zijn, indien de overheid die grenzen overschrijdt? Bij het 
beantwoorden van de deelvragen heb ik twee rechtsgebieden in ogenschouw genomen: het subsidie-
recht en het mededingingsrecht. 
 
Om ondernemerschap bij gesubsidieerde culturele instellingen te bevorderen, stelt de Minister van 
Cultuur twee eisen aan subsidieaanvragers. In de eerste plaats moeten zij voldoen aan een generieke 
minimumnorm voor eigen inkomsten om voor subsidie in aanmerking te komen. In de tweede plaats 
worden zij beoordeeld op basis van het criterium ondernemerschap. 
De eisen veroorzaken een aantal spanningen. De eigeninkomstennorm laat geen ruimte over voor een 
kwalitatieve afweging. De generieke norm gaat eraan voorbij dat culturele instellingen niet alle onder 
dezelfde omstandigheden handelen. Sommige culturele activiteiten zijn commercieel bijvoorbeeld 
aantrekkelijker dan andere. Omdat de minister niet kan differentiëren, moet hij op voorhand rekening 
houden met het gebruik van uitzonderingsmogelijkheden, die eigenlijk zijn bedoeld voor onvoorziene 
omstandigheden en de norm als zodanig weer uithollen. Bovendien houdt de norm geen rekening met 
het mededingingsrecht, waarover hierna meer. 
Voorts beoordeelt de Raad voor cultuur het ondernemerschap van subsidieaanvragers. Omdat hij 
daarvoor zelf niet de juiste deskundigheid in huis heeft, maakt de raad gebruik van externen. Dit roept 
vragen op over belangenverstrengeling. Bij het beoordelen van ondernemerschap kijkt de raad voorts 
in vergaande mate mee in de keuken van subsidieaanvragers. Hij licht hun bedrijfsvoering en financië-
le gezondheid door en stelt daar vervolgens eisen aan, die de minister in beginsel overneemt. Die eisen 
kunnen ver gaan. In hoofdstuk 7 heb ik het voorbeeld uiteengezet van twee orkesten die met elkaar 
moesten fuseren om in de toekomst nog subsidie te kunnen krijgen. Gelet op de bevoegdheid van de 
minister om subsidie te verstrekken voor cultuuruitingen, is het opleggen van een dergelijke subsidie-
verplichting niet rechtmatig. De Awb beperkt de mogelijkheid om verplichtingen op te leggen die niet 
strekken tot het verwezenlijken van het doel van de subsidie, indien die verplichtingen niet bij wet zijn 
vastgelegd. De Afdeling kijkt zeer kritisch naar het opleggen daarvan. In recente jurisprudentie komt 



zij snel tot het oordeel dat een bestuursorgaan in strijd met het verbod van détournement de pouvoir 
handelt. Dat is mijns inziens ook het geval bij het opleggen van een fusieplicht. 
 
Voorts krijgen gesubsidieerde culturele instellingen te maken met regels die met elkaar op gespannen 
voet kunnen staan. Terwijl de minister verwacht dat zij gebruikmaken van hun mogelijkheden op de 
markt, stelt de overheid tegelijkertijd meer eisen aan semipublieke instellingen, waaronder de bis-
instellingen, om het publiek belang dat zij behartigen veilig te stellen. Het gaat bijvoorbeeld om 
beperkingen aan het verstrekken van salarissen aan topfunctionarissen en aan het beleggen van gelden. 
Hoewel zulke beperkingen op zichzelf – geredeneerd vanuit het publiek belang – goed te rechtvaardi-
gen zijn, brengen ze in dit geval met zich dat minder subsidie niet tot minder overheidsbemoeienis 
leidt. Ook in hun hoedanigheid als cultureel ondernemers hebben gesubsidieerde culturele instellingen 
dus met meer beperkingen te maken dan reguliere ondernemers. Omdat de beperkingen als zodanig 
echter goed te rechtvaardigen zijn, bevestigen zij dat de minister cultureel ondernemers niet zou 
mogen beschouwen als reguliere ondernemers met zuiver private belangen. 
Ten slotte moet de minister ermee rekening houden dat het uitvoeren van maatschappelijke taken 
kosten met zich brengt. Indien hij van instellingen verlangt dat zij bepaalde activiteiten verrichten, 
waardoor zij minder eigen inkomsten kunnen verdienen, is het niet redelijk dezelfde inkomsteneisen te 
stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opleggen van verplichtingen om jong talent te programmeren 
of voor reisverplichtingen. Een soortgelijke redenering gaat op, indien de minister van gesubsidieerde 
instellingen verlangt dat zij bepaalde zelfreguleringsafspraken naleven, bijvoorbeeld door zich als 
goed werkgever te gedragen of redelijke vergoedingen te betalen aan kunstenaars. In dat geval dient de 
minister zich af te vragen of de instellingen die kosten kunnen dragen en wat de redenen kunnen zijn, 
waarom de instellingen die afspraken nog niet naleven. Indien die redenen bijvoorbeeld te maken 
hebben met een eerdere bezuiniging, is het mijns inziens redelijk de instellingen te compenseren of 
anderszins maatregelen te treffen. 
 
Het antwoord op de zevende – en deels op de achtste – deelvraag is dat de Minister van Cultuur 
subsidieaanvragen weigert, indien de aanvrager niet aan de eigeninkomstennorm voldoet, en daarna 
toetst op basis van het criterium ondernemerschap. Het subsidierecht stelt grenzen aan de bevoegdheid 
van de minister om subsidieverplichtingen op te leggen, die niet strekken tot het verwezenlijken van 
het doel van de subsidie. 
 
Cultuurbeleid en vrije mededinging 
Ten slotte heb ik het Europese recht behandeld, in het bijzonder het Europese mededingingsrecht. Dit 
rechtsgebied bevat regels over de interne markt, waarvan de vrije mededinging onderdeel is. Uit het 
Unieverdrag, het Werkingsverdrag en de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat culturele 
goederen of activiteiten in beginsel onder de reikwijdte van de regels voor het vrije verkeer en de 
mededinging vallen. Dit laat onverlet dat het Europese recht toestaat dat lidstaten onder voorwaarden 
in het kader van hun nationale cultuurbeleid regels stellen, die het vrije verkeer of de mededinging 
beperken. 
De overheid mag in beginsel geen steunmaatregelen verstrekken, dat wil zeggen: een door de staat of 
met staatsmiddelen bekostigde maatregel die het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig 
beïnvloedt, één of meer ondernemingen een selectief voordeel verschaft en de mededinging vervalst of 
dreigt te vervalsen. Subsidies aan ondernemingen kunnen aan te merken zijn als steunmaatregelen. 
Een onderneming is gedefinieerd als elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht 
haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Wanneer sprake is van een onderneming 
of economische activiteit, is af te leiden uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie. De Europese 



Commissie heeft bovendien een aantal mededelingen gedaan over haar interpretatie van de begrippen, 
die de praktijk houvast geven. 
In hoofdstuk 8 heb ik uiteengezet onder welke omstandigheden een culturele instelling is aan te 
merken als onderneming. De conclusie is dat veel culturele activiteiten niet onder de reikwijdte van 
het verbod op staatssteun vallen, omdat niet aan alle voorwaarden van het steunmaatregelbegrip is 
voldaan, of dat die activiteiten onder een uitzondering op het verbod op staatssteun vallen. De wijze 
waarop het nationale cultuurbeleid is ingericht, is van invloed op de vraag of de uitzondering voor 
steunmaatregelen voor cultuur – de zogenaamde cultuurderogatie – opgaat. De verdragen van de Unie 
gaan ervan uit dat cultuur niet alleen een economische waarde heeft en dat cultuursubsidies daarom in 
beginsel zijn toegestaan. Dit kan veranderen, indien de overheid zelf meent dat culturele instellingen 
reguliere ondernemingen zijn, die op een vrije markt meedingen. De Europese Commissie heeft in de 
AGV inmiddels een kader neergelegd, op grond waarvan volgens haar moet blijken wanneer sprake is 
van een subsidie voor cultuur. 
Het mededingingsrecht biedt de Minister van Cultuur dus ruimte om cultuursubsidies te verstrekken. 
Die ruimte is breed, maar niet onbeperkt. Gezien de soms vergaande aandacht voor marktwerking en 
ondernemerschap is het niet ondenkbaar dat een culturele instelling op enig moment een onderneming 
in de zin van het Europese mededingingsrecht is, die overwegend economische activiteiten verricht. 
Dan kan voorts blijken dat een subsidie niet langer een authentiek cultureel doel dient, bijvoorbeeld 
omdat de minister vooral belang heeft gehecht aan de bijdrage van de instelling aan de economie, of 
omdat de culturele activiteiten louter nog dienen om de economische activiteiten aantrekkelijker te 
maken, zoals op enig moment bij het Wereldmuseum het geval leek te zijn. 
Een kanttekening bij deze opmerking is dat de aandacht in het huidige cultuurbeleid weer enigszins is 
verschoven naar de culturele waarde, waardoor het minder waarschijnlijk is dat een dergelijk scenario 
zich op korte termijn voordoet. De waarschuwing blijft echter op haar plaats. Hiertegenover staat 
immers dat de economische benadering recent ook kort de overhand heeft gehad. Dat de economise-
ring van het cultuurbeleid voorts ongeacht politieke scheidslijnen plaatsvindt, maakt haar des te 
relevanter. 
 
Het antwoord op de achtste deelvraag is dat het recht grenzen stelt aan de ontwikkeling. De minister 
moet bij het stellen van eisen rekening houden met zijn bevoegdheid en met het opleggen van eisen 
die tot inherente spanningen leiden. Voorts brengt het mededingingsrecht met zich dat de 
economisering van het cultuurbeleid niet onbeperkt kan zijn. Op enig moment overschrijdt de minister 
de juridische grens om nog te kunnen spreken van niet-economische activiteiten of om een beroep te 
kunnen doen op de cultuurderogatie. 
 
Slotbeschouwing 
Bij het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag heb ik vanuit een ethisch en een juridisch perspectief 
gekeken naar de economisering van het cultuurbeleid in relatie tot de legitimiteit daarvan. Vanuit het 
ethische perspectief is er geen aanleiding om aan te nemen dat de economisering de legitimiteit van 
het cultuurbeleid uitholt, zolang de economische waarde van kunst en cultuur de culturele waarde 
althans niet verdringt. Indien dat wel het geval is, vormt de economisering een risico voor de culturele 
rechten en rechtsbeginselen die aan het cultuurbeleid ten grondslag liggen en daarmee voor de ethische 
legitimiteit van het cultuur. Door uit te gaan van een cultureel-economische benadering, kan de 
overheid voorkomen dat de economische waarde dominant wordt. Cultureel ondernemerschap is in dat 
geval een geschikt instrument om beleid te voeren, mits de overheid er rekening mee houdt dat 
cultureel ondernemerschap geen gewone vorm van ondernemerschap is en het culturele doel van 
instellingen steeds voorop behoort te staan. 



Vanuit het juridische perspectief staat het recht in beginsel niet in de weg aan de economisering van 
het cultuurbeleid. De Minister van Cultuur geniet beleidsvrijheid en kan een beroep doen op economi-
sche belangen om zijn beleid te legitimeren. Daar staat tegenover dat hij bij het uitvoeren van zijn 
beleid rekening moet houden met het subsidie- en Europese mededingingsrecht. Om ondernemerschap 
te stimuleren mag hij in beginsel geen verplichtingen opleggen die verder strekken dan zijn bevoegd-
heid om cultuursubsidies te verstrekken. Voorts moet de minister zich ervan bewust zijn dat subsidies 
voor culturele instellingen alleen van het verbod op staatssteun zijn uitgezonderd, voor zover die 
bedoeld zijn voor kunst en cultuur. Naarmate hij culturele instellingen meer regels oplegt om zich te 
gedragen als reguliere ondernemingen met een economisch doel, vervaagt het onderscheid. Aangezien 
hij in dat geval geen subsidie meer mag verstrekken, zou de Minister van Cultuur de toekomst van zijn 
subsidiebeleid daarmee in de waagschaal stellen. 
 


