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In augustus 2019 waren er in totaal 113 kunstuitleenorganisaties bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven die samen 135 vestigingen hadden. De meeste vestigingen
bevinden zich in Zuid-Holland en Noord-Brabant (allebei 23). Het grootste deel van de
kunstuitlenen specialiseert zich in hedendaagse kunst (68). 87 van de kunstuitlenen zijn een
commerciële organisatie.
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De bovenstaande grafieken tonen het aantal kunstuitlenen ingescheven bij de Kamer van
Koophandel per organisatievorm en per specialisatie, en het aantal vestigingen dat deze
kunstuitlenen samen hebben per provincie in augustus 2019.

113 kunstuitlenen
In totaal zijn er 113 organisaties die als kunstuitleen zijn ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en tevens een eigen website hebben. Een lichte daling ten opzichte van de
117 kunstuitlenen in 2018. Het aantal vestigingen daalde licht van 136 naar 135. De
meeste vestigingen bevinden zich in Zuid-Holland (23), Noord-Brabant (23) en NoordHolland (21). Drenthe en Zeeland hebben met ieder 3 vestigingen de minste locaties waar
kunst geleend kan worden.

Meeste kunstuitlenen commerciële instelling

te:

87 van de kunstuitleenorganisaties zijn commerciële instellingen. In 2018 waren 90 van
de 117 kunstuitlenen commercieel. Het betreft hierbij vaak galeries die naast hun
gebruikelijke verkoopfunctie ook hun collecties uitlenen, of kunstuitleenorganisaties die
bij een galerie zijn aangesloten. 26 van de organisaties zijn niet-commercieel van karakter
en fungeren als stichting.

68 kunstuitlenen gespecialiseerd in hedendaagse kunst
De meeste kunstuitlenen (68) specialiceren zich in hedendaagse kunst. 40 kunstuitlenen
specialiseren zich in een combinatie van hedendaagse kunst en moderne kunst.
3 kunstuitlenen specialiseren zich volledig in moderne kunst. 2 kunstuitlenen specialiseren
moderne, klassieke én historische kunst. Deze verdeling wijkt niet veel af van de situatie
in 2018.

Sources:
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Responsibility:
De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Alle gevonden kunstuitlenen zijn ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en hebben tevens een eigen website.
Bij de vorige meting zijn de kunstuitlenen ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel aangevuld met kunstuitlenen gevonden middels webresearch. Bij de
huidige meting is ervoor gekozen ten behoeve van de consistentie alleen de
kunstuitlenen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op te nemen. De
gegevens van 2017 zijn met terugwerkende kracht aangepast.

