DE KLEINE LETTERS
SAMENWERKING WEL OF NIET FORMALISEREN?
Nikol Wellens
Kunstenaars die met elkaar samenwerken, vragen
zich vroeg of laat af of het nodig is om die samenwerking ook formeel te regelen. Het antwoord op
deze vraag hangt af van de activiteiten die ze
samen willen ontwikkelen en of ze elk buiten die
samenwerking nog andere beroepsactiviteiten hebben. Voor vele kunstenaars is dat wel degelijk het
geval en daarom is de formele organisatie van hun
praktijk altijd maatwerk.
Een informele samenwerking zonder grote financiele risico’s en van korte duur kan men perfect als
feitelijke vereniging uitvoeren. Een feitelijke
vereniging ontstaat spontaan als twee of meer personen samen onder een gemeenschappelijke naam
actief zijn zonder winstoogmerk. Deze oplossing is
informeel, heel flexibel en de leden behouden elk
de volledige verantwoordelijkheid. Dat kan ook een
nadeel zijn, bijvoorbeeld wanneer de realisatie van
de activiteiten meer coördinatie vraagt of er financiele risico’s genomen worden. Soms is het oprichten
van een rechtspersoon echt nodig, bijvoorbeeld om
externe financiering te vinden, een contract af te sluiten of om de aansprakelijkheid van de betrokken
personen te beperken. Het komt er dan op aan om
de juiste juridische vorm te kiezen.
De vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
is een in de kunstensector veel gebruikte juridische
structuur. De procedures om een vzw op te richten
en te beheren zijn voor een juridische leek te overzien en de kosten ervan blijven bescheiden. De middelen die een vzw uit de werking verwerft, moeten
steeds de realisatie van de doelstellingen van de
structuur ten goede komen en kunnen nooit aan de
leden uitgekeerd worden.
In een vennootschap kan dat wel. De drempel voor
het oprichten van een vennootschap is echter hoger:
je hebt startkapitaal en meer juridische bagage
nodig. Er zijn veel verschillende vennootschapsvormen, elk met andere voorwaarden en mogelijkheden,
waarover de kennis in de kunstensector nog niet zo
breed verspreid is. Vrijstaat O. onderzocht grondig
of het mogelijk zou zijn om de werking van het kunstencentrum via een coöperatie te verbreden. Het
antwoord op deze vraag was in hun geval negatief
en andere kunstenorganisaties kunnen hun voordeel
doen met de kennis die dit proces opleverde.
De studie Creativiteit zkt structuur onderzocht de
organisatorische noden van de muziek- en beeldende kunstsector. Ook podiumkunstenaars kunnen
in dit rapport een pak nuttige informatie vinden.
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Een van de conclusies van dit onderzoek was dat
de bestaande juridische mogelijkheden nog niet ten
volle worden benut.
In het kader van het pilootproject ‘Coaching van kunstenaars’ dat Kunstenloket in 2011 uitvoerde, werd
onderzocht of het mogelijk is om een kostendelende
organisatie op te zetten tussen een aantal individuele kunstenaars. Op basis van de feedback van de
gecoachte kunstenaars wordt de in de kunstensector
nog weinig bekende figuur van het Economisch
Samenwerkingsverband (ESV) naar voor
geschoven. Deze vennootschapsvorm situeert zich
tussen natuurlijke en rechtspersonen in en heeft een
louter ondersteunend karakter. De ESV mag zelf geen
winst nastreven, wordt niet onderworpen aan belastingen en kan wel contracten met derden afsluiten
of personeel aanwerven. Ook vzw’s kunnen samen
een ESV oprichten, maar die moet bestuurd worden
door natuurlijke personen. Een ESV kan niet gebruikt
worden om een nieuwe structuur te starten, wel om
bestaande werkingen zakelijk te vereenvoudigen.
Ongeacht welke organisatievorm men uiteindelijk
kiest, zeker is dat het vinden van de gepaste oplossing een leerproces vraagt. De betrokkenen dienen
criteria voor toetreding tot de structuur te bepalen en
af te spreken welke taken men wil en kan delegeren.
Over fundamentele kwesties als de manier waarop
de kosten worden gedeeld en hoe de besluitvorming
tot stand komt, moet men tot een akkoord komen.
Ook kan men best regelmatig nagaan of de kunstenpraktijk nog steunt op de juiste formele structuur.
Extern advies kan helpen om een antwoord op deze
vragen te vinden, op voorwaarde dat de eindverantwoordelijkheid voor de beslissingen daarmee niet
uit handen gegeven wordt.

MEER INFORMATIE
www.kunstenloket.be, download voorbeeldstatuten,
vergelijkingstabellen en nog veel meer
www.bamart.be of www.muziekcentrum.be, download het rapport Creativiteit zoekt structuur (2012)
www.vti.be, download Courant 105: H. Tratsaert,
B. Geernaert en S. Poesen, Vrijstaat O., een
kunstencentrum en cultuurcoöperatie?
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