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INLEIDING
Dit jaarverslag stelt de werkzaamheden van de Commissie Kunstenaars tijdens 2019 voor.
Het eerste deel gaat over de opdrachten van de Commissie, de samenstelling ervan en de definitie van wat een
artistieke activiteit is.
Een tweede deel is gewijd aan het platform Artist@Work.
Een derde deel behandelt de verschillende uitdagingen waarmee de Commissie wordt geconfronteerd.
Het vierde deel, Statistieken, geeft een algemeen overzicht over het aantal en de aard van dossiers dat de
Commissie heeft behandeld.
Het laatste en vijfde deel is gewijd aan de voor 2020 geplande projecten.
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DEEL 1: DE COMMISSIE KUNSTENAARS
Opdrachten van de Commissie
De opdrachten van de Commissie Kunstenaars werden vastgelegd bij de programmawet van 24 december 2002.
De Commissie heeft tot taak:
1.
2.
3.
4.

de kunstenaars te informeren over hun rechten en plichten inzake sociale zekerheid;
een kunstenaarskaart, een kunstenaarsvisum of een zelfstandigheidsverklaring af te leveren;
advies te verlenen over de vraag of de aansluiting van een kunstenaar bij het socialezekerheidsstelsel
voor zelfstandigen overeenkomt met de socio-economische realiteit;
adviezen te verstrekken met betrekking tot wetsontwerpen, ontwerpbesluiten en alle ontwerpnormen
die haar door de auteur van die ontwerpen worden voorgelegd.

Definitie van artistieke activiteit
De kerntaak van de Commissie Kunstenaars bestaat erin om te bepalen of een welbepaalde activiteit kan worden
beschouwd als een artistieke prestatie.
Enkel wanneer de Commissie Kunstenaars oordeelt dat een activiteit als artistiek kan worden aangemerkt, kan zij
vervolgens aan betrokkene, al naargelang het geval, het door hem of haar gevraagde visum, de kunstenaarskaart
of de zelfstandigheidsverklaring afleveren.
Het begrip ‘artistieke prestatie’ raakt dan ook de essentie van de Commissie Kunstenaars, aangezien het invullen
van die term haar bestaansreden is.
Het loont dan ook meer dan de moeite om in het kader van dit jaarverslag dit begrip te analyseren, de evolutie
ervan te bekijken en de invulling ervan te ontleden.
De begrippen ‘artistieke prestaties’ en ‘het produceren van artistieke werken’ werden in de socialezekerheidswetgeving
voor het eerst gebruikt toen de wetgever met de programmawet1 (I) van 24 december 2002 het artikel 1bis invoerde
in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders (hierna de RSZ-wet genoemd).
Dit artikel voerde een weerlegbaar vermoeden van onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers in,
voor personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon artistieke
prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in opdracht van een natuurlijk of rechtspersoon.
Dit vermoeden kon worden omgekeerd door de kunstenaar, door te bewijzen dat de artistieke prestaties en/of
werken niet werden geleverd in gelijkaardige socio-economische voorwaarden als die waarin een werknemer zich
ten opzichte van zijn werkgever bevindt.
Onder ‘het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken’ diende te worden verstaan:
‘de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in
de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie’.
Dezelfde programmawet richtte de Commissie Kunstenaars op en gaf deze onder meer als taak om de kunstenaars,
op hun verzoek, of op eigen initiatief, adviezen te verlenen over de vraag of de aansluiting van een kunstenaar
1 Programmawet (I) van 24 december 2002, BS 31 december 2002, 58.686
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bedoeld in hogervermeld artikel 1bis bij het sociale verzekeringsstelsel der zelfstandigen in overeenstemming is
met de socio-economische realiteit.
Deze adviesopdracht van de Commissie Kunstenaars, die toen nog uitsluitend uit ambtenaren van de Rijksdienst
voor sociale zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) bestond,
impliceerde een tweeledig onderzoek. Eerst diende te worden nagegaan of betrokkene onder de regeling van artikel
1bis viel. Bij een positief antwoord kon worden onderzocht of diens aansluiting als zelfstandige overeenstemde
met de socio-economische realiteit.
In het kader van het eerste luik van dit onderzoek diende de Commissie Kunstenaars dus na te gaan of alle
voorwaarden van artikel 1bis van de RSZ-wet waren voldaan, met name:
•
•
•
•

niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst;
een loon ontvangen;
in opdracht van een natuurlijk of rechtspersoon;
artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren.

De eerste voorwaarde heeft betrekking op het feit dat kunstenaars in de praktijk vaak niet werken in een
gezagsrelatie. Ze regelen vaak hun werk en werkuren zelf en werken zonder enige vorm van hiërarchische controle.
Veelal beschouwen kunstenaars een dergelijke band van ondergeschiktheid als incompatibel met hun artistieke
vrijheid. Nochtans is deze gezagsrelatie een essentieel element van een arbeidsovereenkomst. Artikel 1bis is dan
ook voorbehouden voor hen die geen arbeidsovereenkomst hebben. Zij die wel reeds een arbeidsovereenkomst
hebben, vallen sowieso reeds onder de socialezekerheidsregeling voor werknemers.
De tweede voorwaarde impliceert dat er een loon dient te worden betaald als tegenprestatie. Zonder loon kan
artikel 1bis dus geen toepassing vinden.
Daarnaast dient het te gaan om prestaties die worden geleverd in opdracht van een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon. Deze voorwaarde verhindert bijvoorbeeld dat artikel 1bis gebruikt zou worden voor het verkopen
van eigen werken op beurzen, tentoonstellingen of via gespecialiseerde sites. In al deze gevallen ontbreekt de
opdrachtgever en is artikel 1bis dus niet van toepassing.
De door de Commissie Kunstenaars verleende adviezen spitsten zich evenwel voornamelijk toe op de laatste
voorwaarde, met name op de vraag wat kan worden beschouwd als ‘artistiek’.
De Commissie Kunstenaars legde in haar adviezen toen reeds enkele principes vast, met name:
• Het is niet de persoon maar wel de activiteit die bepaalt of een prestatie als artistiek kan worden beschouwd.
• Het artistieke moet primeren.
• Alleen zuiver artistieke bezigheden komen in aanmerking.
De invoering van artikel 1bis en de oprichting van de Commissie Kunstenaars was een grote sprong voorwaarts
in het streven naar een correcte sociale bescherming voor de kunstenaars. De memorie van toelichting bij de
programmawet (I) van 24 december 2002 wijst erop dat zij een einde maakt aan drie decennia van rechtsonzekerheid,
twee decennia van gebrekkige sociale bescherming en na meer dan één decennium van onmogelijkheid om zich
als zelfstandig schouwspelartiest in te schrijven2.
Maar ook hier geldt: ‘alles kan beter’. Een van de kritieken die werden geleverd, was de vraag of de Commissie niet
beter ook deskundigen uit de artistieke sector zou bevatten. Men opperde dat voor de evaluatie van het artistiek
karakter het verdedigbaar is om de kunstensector zelf aan het woord te laten. Zo wees Van Regenmortel3 erop dat
de afwezigheid van de kunstsector op termijn de geloofwaardigheid van de Commissie kon ondermijnen, wegens
het gevaar om al te zeer af te dwalen van de artistieke realiteit.
2 Mvt, Programmawet (I) van 24 december 2002, Parl. St., 50/2124, 35
3 VAN REGENMORTEL, A., De Commissie Kunstenaars, Kritische analyse van de bevoegdheden en werking van deze commissie, in Kunst en Recht, Antwerpen,
2007, 325
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Deze opmerkingen vielen niet in dovemansoren. Bij het koninklijk besluit4 van 26 maart 2014 werd de Commissie
Kunstenaars uitgebreid. Naast vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de
Gemeenschapsregeringen zetelen er voortaan ook vertegenwoordigers van de interprofessionele vakverenigingen,
de werkgeversorganisaties en de artistieke sector in de Commissie Kunstenaars.
Deze uitbreiding van de Commissie Kunstenaars maakte deel uit van een ruimere, ingrijpende hervorming, die, naast
een verruiming van de bevoegdheden van de Commissie Kunstenaars, ook een wijziging van artikel 1bis inhield.
Bij de programmawet (I) van 26 december 20135 werd het vermoeden van artikel 1bis immers vervangen door een
compleet nieuwe methodiek, waarbij de artistieke aard van een prestatie voortaan moest worden aangetoond
door middel van een visum kunstenaar6.
De Commissie Kunstenaars werd bevoegd gemaakt om dit visum af te leveren en om dus geval per geval te bepalen
wat moet worden verstaan onder een ‘artistieke prestatie’7.
Op deze wijze vermeed de wetgever om het begrip ‘artistieke prestatie’ wettelijk te verankeren.
De NAR wijst er in zijn advies nr. 19318 van 24 maart 2015 terecht op dat een dergelijke wettelijke verankering niet
wenselijk is wegens het feit dat kunst steeds op zoek is, evolueert en dus constant in verandering is.
Het wettelijk vastleggen van het begrip ‘artistieke prestatie’ past niet bij die constant veranderende artistieke
realiteit, waarbij bepaalde activiteiten die initieel als niet artistiek worden gekwalificeerd, later wel als artistiek
worden beschouwd. Graffitti bijvoorbeeld werd vroeger niet als kunst aanzien, nu wordt dit geval per geval bekeken.
Naast de bevoegdheid om voortaan het kunstenaarsvisum af te leveren wordt de Commissie Kunstenaars ook
bevoegd gemaakt om de kunstenaarskaart af te leveren. Het bezit van die kaart is een van de voorwaarden om gebruik
te kunnen maken van de zogenaamde kleinevergoedingsregeling en kan enkel worden gebruikt door personen die
artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in de zin van hetzelfde artikel 1bis van de RSZwet. Bijgevolg impliceert de beoordeling van een aanvraag voor het verkrijgen van een kunstenaarskaart telkens
ook een evaluatie van het artistiek karakter van de activiteit waarvoor de kunstenaarskaart wordt aangevraagd.
Het nieuwe artikel 1bis stelde dat de Commissie Kunstenaars moest oordelen op basis van een methodologie
bepaald in haar huishoudelijk reglement9 en dat er rekening moest worden gehouden met de activiteitensector
waarin de prestatie of het werk werd uitgevoerd of gecreëerd.
De definitie waarbij onder artistieke prestaties de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in
de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie
moest worden verstaan, verdween dus uit de wet.
De Raad van State10 vond dat dit erop neerkwam dat de Commissie Kunstenaars een onbepaalde bevoegdheid
werd verleend om te bepalen welke prestaties of werken van artistieke aard zijn en om bijgevolg te bepalen of
iemand al dan niet onder de toepassing van de RSZ-wet viel.
De Raad van State vond dit in strijd met de Grondwet en wees erop dat de wetgever zelf minstens in een aantal
criteria diende te voorzien aan de hand waarvan kon worden uitgemaakt of een bepaalde activiteit al dan niet
moet worden beschouwd als een prestatie of werk van artistieke aard.
4 Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het
visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart, BS, 17 april 2014, 33.157
5 Programmawet (I) van 26 december 2013, BS 31 december 2013, 103.976
6 Artikel 1bis luidt als volgt: Deze wet vindt eveneens toepassing op de personen die, omdat ze geen arbeidsovereenkomst kunnen sluiten daar een of meerdere
essentiële elementen voor het bestaan van de overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ontbreken, tegen
betaling van een loon prestaties leveren en/of werken produceren van artistieke aard, in opdracht van een natuurlijke of rechtspersoon. In dat geval wordt de
opdrachtgever als de werkgever beschouwd en moet hij de verplichtingen bedoeld in de artikelen 21 en volgende naleven. De artistieke aard van deze prestaties
of werken moet worden aangetoond door middel van een visum kunstenaar afgeleverd door de Commissie Kunstenaars.
7 GwH, 17 september 2015, nr. 115/2015
8 Nationale Arbeidsraad, 24 maart 2015, Advies 1.931, Parl. St., Kamer 2014-2015, 1135, 175
9 Dit huishoudelijk reglement moet worden bekrachtigd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
10 Adv. RvS, 54.445 bij de Programmawet (I) van 26 december 2013, Parl. St., 53/3147, 76
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Bij de wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken11 werd tegemoetgekomen aan de
opmerkingen van de Raad van State en werd artikel 1bis opnieuw aangepast door de initiële definitie van een
artistieke prestatie terug op te nemen in artikel 1bis.
Sedertdien wordt de beoordelingsbevoegdheid van de Commissie Kunstenaars op twee wijzen beperkt. Ze moet
namelijk beslissen:
• op basis van de definitie waarbij wordt gesteld dat 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 en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel,
het theater en de choreografie;
• op basis van een methodologie vastgelegd in haar huishoudelijk reglement bekrachtigd bij koninklijk
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
De methodologie op basis waarvan de Commissie Kunstenaars het begrip ‘artistieke prestaties’ beoordeelt, ligt
vervat in artikel 17 van haar huishoudelijk reglement12. Dit artikel stelt:
Overeenkomstig artikel 1bis, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt de Commissie Kunstenaars op basis van
objectieve en relevante criteria wat verstaan dient te worden onder ‘prestaties en/of werken van artistieke aard’.
Op elke aanvraag wordt een onderzoek gevoerd over de artistieke aard van de activiteit. 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 en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het
spektakel, het theater en de choreografie’.
De Commissie kan eveneens rekening houden met volgende informatie:
• onderzoeken tot in welke mate een activiteit (creatie, productie, prestatie) wordt beïnvloed m.b. door
bijdragen van artistieke, technische, technologische en/of organisatorische aard;
• zich laten inspireren door de wettelijke bepalingen betrekkelijk auteursrechten en naburige rechten;
• rekening houdend met de meest actuele aangewende vormen en technieken, technologieën, materialen
die de aanvrager gebruikt om een artistieke prestatie/creatie te verwezenlijken.
In de memorie van toelichting13 van de wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
wordt er duidelijk op gewezen dat de methodologie zal evolueren naargelang haar administratieve rechtspraak.
Dit is dan ook exact wat er gebeurt: de Commissie Kunstenaars houdt bij het uitoefenen van haar taak steeds rekening
met nieuwe elementen, nieuwe informatie, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Op deze wijze wordt
het mogelijk dat ook beoefenaars van nieuwe kunstuitingen een visum of een kunstenaarskaart kunnen krijgen.
De beroepskwalificaties weerhouden, door de Vlaamse overheid kan inspirerend werken voor de commissie,
evenzeer is de getuigenissen van de kunstenaar, die op aanvraag van de commissie zijn/haar aanvraag komt
toelichten, verhelderend. Deze zijn terug te vinden in de online kwalificatiedatabank14.
Al deze “nieuwe” hulpmiddelen helpen de Commissie Kunstenaars om elke aanvraag apart tegen het licht te houden
en te beoordelen op haar artistiek karakter. Deze individuele benadering staat trouwens zelf ook verankerd in het
huishoudelijk reglement15.
11 Wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS, 21 augustus 2015, 54.401
12 Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 29 februari 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie
Kunstenaars, BS, 22 maart 2016, 19.719
13 MvT, wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen in sociale zaken, Parl. St., 54/1135, 19
14 www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank
15 Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars stelt: op elke aanvraag wordt een onderzoek gevoerd over de artistieke aard van de
activiteit.
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Uit de analyse van de beslissingen die de Commissie Kunstenaars nam, blijkt dat de initieel door de Commissie
Kunstenaars uitgezette principes onverkort blijven gelden: het is niet de persoon maar wel de prestatie die hij
verricht, die bepaalt of een welbepaalde prestatie als artistiek kan worden gekwalificeerd. Daarnaast kunnen enkel
zuiver artistieke bezigheden in aanmerking komen en moet het artistieke aspect primeren. Er wordt ten slotte ook
geen enkel oordeel geveld over de kwaliteit van het artistieke werk.
Bij haar beoordeling van het artistieke karakter volgt de Commissie Kunstenaars steevast de regel dat de creativiteit,
de originaliteit en het kunstzinnig karakter moeten primeren.

Belang van de samenstelling van de Commissie
De Commissie Kunstenaars wil nogmaals herinneren aan wat haar tot een essentieel orgaan maakt bij de beoordeling
van het artistieke karakter van de aanvragen die haar worden voorgelegd: haar samenstelling.
Haar samenstelling is haar sterkte: de Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de OISZ’s die zich met de
status van kunstenaars bezighouden, vertegenwoordigers van de artistieke sector en vertegenwoordigers van de
syndicale en de werkgeversorganisaties van de brede kunstsector.
De aanvrager kan er dus zeker van zijn dat zijn/haar dossier wordt behandeld door deskundigen uit het
kunstenaarsmilieu en inzake artistieke activiteiten.
De commissie stelt vast dat de rechtbank zich uitspreekt over bepaalde artistieke activiteiten zonder een externe
expert te raadplegen, wat zij bevreemdend vindt.
De Commissie herinnert ook eraan dat zij geval per geval een beslissing neemt, en geen algemene beslissing voor
een bepaalde soort activiteit.
Voor de inwerkingtreding van het MB. 13.03.2017 werden de kaarten automatisch afgeleverd.Hierdoor worden
sommige vroeger aanvaarde activiteiten thans niet meer aanvaard.
De rechtspraak van de Commissie evolueert, en de Commissie houdt ook rekening met de nieuwe technieken en
materialen van de kunstenaars.

Samenstelling van De Commissie Kunstenaars
De aangestelde personen zijn:16

FRANSTALIGE KAMER
Voorzitter:
De heer Fernand DE VLIEGHER.
Effectieve leden:
• Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Pierre DELCHEVALRIE;
• Een vertegenwoordigster van het RSVZ: mevrouw Françoise BLAUSE;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Murielle LEJEUNE.
16 Sinds 7 augustus 2014 bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot uitvoering en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 4, § 1 van het
koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het
visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart. Stand van zaken op 2 januari 2020
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Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:
• CGSLB: mevrouw Patricia DE MARCHI;
• CSC: de heer Marc SCIUS;
• FGTB: de heer José GRANADO ARANZANA.
Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
• De heer Eric GALAND;
• De heer Laurent FACK;
• Mevrouw Virginie KUMPS.
Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
• De heer Tanguy ROOSEN;
• Aanwijzing bezig voor een lid;
• De heer Vincent RAOULT.
Een vertegenwoordiger van de franse gemeenschap:
• De heer Freddy CABARAUX en de heer Pol Maréschal.
Een vertegenwoordiger van de duitstalige gemeenschap, wanneer de kamer van de franse taalrol op de hoogte
moet zijn van een dossier van een kunstenaar die in het duitstalige gebied woont:
• aanwijzing bezig.
Plaatsvervangende leden:
• Een vertegenwoordigster van de RSZ: mevrouw Barbara HUBER;
• Een vertegenwoordigster van het RSVZ: mevrouw Naomy FORGES;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Claire DE HAAN.
Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:
• CGSLB: de heer Eric DUBOIS;
• CSC: de heer Didier GILQUIN;
• FGTB: de heer Stéphane PIRON.
Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
• Mevrouw Lolita BECKER;
• De heer Michel KACENELENBOGEN;
• Mevrouw Joëlle DAGRY.
Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
• De heer Frederic YOUNG;
• Aanwijzing bezig;
• Aanwijzing bezig.
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NEDERLANDSTALIGE KAMER
Voorzitter:
De heer Fernand DE VLIEGHER.
Effectieve leden:
• Een vertegenwoordigster van de RSZ: mevrouw Ingrid DE JONGHE;
• Een vertegenwoordigster van het RSVZ: mevrouw Godelieve VANDE MOORTEL;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Kelly VERBERCKMOES.
Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:
• ACLVB: de heer Ziggy DUQUET;
• ACV: mevrouw Ine HERMANS;
• ABVV: mevrouw Laurette MUYLAERT.
Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
• De heer Amin DRIDI;
• Mevrouw Liesbeth DEJONGHE;
• De heer Maarten GERARD.
Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
• Mevrouw Josine DE ROOVER;
• Mevrouw Nikol WELLENS;
• Aanwijzing bezig.
En vertegenwoordiger van de vlaamse gemeenschap:
• De heer Carlos BOERJAN.
Plaatsvervangende leden:
• Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Evert STERCKX;
• Een vertegenwoordiger van het RSVZ: de heer Andy PASSCHYN;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Ilse SWINNEN.
Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:
• ACLVB: de heer Tommy JONCKHEERE;
• ACV: mevrouw Nathalie DIESBECQ;
• ABVV: de heer Robrecht VANDERBEEKEN.
Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
• Mevrouw Sanne PEREIRA;
• De heer Paul CORTHOUTS;
• De heer Ioan KAES.
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Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
• Mevrouw Sarah SMOLDERS;
• De heer Sam EGGERMONT;
• Mevrouw Elsemieke SCHOLTE.

KAMER VAN DE
FRANSE TAALROL

KAMER VAN DE
NEDERLANDSE
TAALROL

Effectieve leden
RSZ: Pierre DELCHEVALRIE
RSVZ: Françoise BLAUSE
RVA: Murielle LEJEUNE

Plaatsvervangende leden
RSZ: Barbara HUBER
RSVZ: Naomy FORGES
RVA: Claire DE HAAN

Effectieve leden
RSZ: Ingrid DE JONGHE
RSVZ: Godelieve VANDE
MOORTEL
RVA: Kelly VERBERCKMOES

Plaatsvervangende leden
RSZ: Evert STERCKX
RSVZ: Andy PASSCHYN
RVA: Ilse SWINNEN

Syndicale organisaties
CGSLB: Patricia DE MARCHI
CSC: Marc SCIUS
FGTB: José GRANADO
ARANZANA

Syndicale organisaties
CGSLB: Eric DUBOIS
CSC: Didier GILQUIN
FGTB: Stéphane PIRON

Syndicale organisaties
ACLVB: Ziggy DUQUET
ACV: Ine HERMANS
ABVV: Laurette MUYLAERT

Syndicale organisaties
ACLVB: Tommy JONCKHEERE
ACV: Nathalie DIESBECQ
ABVV: Robrecht
VANDERBEEKEN

Werkgeversorganisaties
Eric GALAND
Laurent FACK
Virginie KUMPS

Werkgeversorganisaties
Lolita BECKER
Michel KACENELENBOGEN
Joëlle DAGRY

Werkgeversorganisaties
Amin DRIDI
Liesbeth DEJONGHE
Maarten GERARD

Werkgeversorganisaties
Sanne PEREIRA
Paul CORTHOUTS
Ioan KAES

Artistieke sector
Tanguy ROOSEN
/
Vincent RAOULT

Artistieke sector
Frederic YOUNG
/
/

Artistieke sector
Josine DE ROOVER
Nikol WELLENS
/

Artistieke sector
Sarah SMOLDERS
Sam EGGERMONT
Elsemieke SCHOLTE

FRANSE GEMEENSCHAP:
FREDDY CABARAUX, POL MARESCHAL
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP:
/
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VOORZITTER
Fernand
DE VLIEGHER

VLAAMSE GEMEENSCHAP:
CARLOS BOERJAN

DEEL 2: ARTIST@WORK
Het platform Artist@Work werd op 8 mei 2019 gelanceerd in aanwezigheid van Minister van Sociale Zaken Maggie
De Block.

Sabrine Amraoui en Perrine Nisol,
Commissie Kunstenaars

Maggie De Block,
Minister van Sociale Zaken

Team Smals, Sabrine Amraoui, Perrine Nisol
en Marc Hubin met Minister van Sociale
Zaken Maggie De Block

Maggie de Block (Minister van Sociale Zaken),
Sven Gatz (op dat moment Vlaams Minister van Cultuur),
en de zanger Jakomo (Julien Tanghe en Wout Vermijs)
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Het platform kunstenaars werd door de FOD Sociale Zekerheid gecreëerd om de administratieve formaliteiten vlot
te laten verlopen voor de aflevering van de kaart, het visum en de zelfstandigheidsverklaring (ZV).
Op dit platform kunnen kunstenaars een kaart, visum of zelfstandigheidsverklaring aanvragen. Zij kunnen gemakkelijk
links naar websites (link naar YouTube, SoundClound enz.) en ook bijlagen (cv, portfolio, ...) toevoegen.
Met een paar muisklikken kan een aanvraag worden verstuurd.
Kunstenaars kunnen de status van hun aanvraag volgen door zich in te loggen op het platform. Zodra een beslissing is
genomen, verschijnt deze op Artist@Work, nog voordat de officiële brief met de beslissing per post wordt verstuurd.
Wordt de aanvraag van een kaart aanvaard, dan kunnen de kunstenaars via het tabblad Prestaties hun toekomstige
prestaties in de kleinevergoedingsregeling invoeren. Dit is veel handiger dan het oude papieren prestatieoverzicht.
De meeste oude dossiers17 werden op het platform overgenomen. Zo kunnen kunstenaars het papieren
prestatieoverzicht inruilen voor de elektronische invoer van de prestaties.
Het platform is voor de secretariaatsmedewerkers van de Commissie Kunstenaars ook een instrument om de
aanvragen te beheren en te behandelen.
Het is de bedoeling dat alle dossiers op het platform staan. Personeelsleden voeren aanvragen per post of per
mail in het platform in, wat uiteraard tijd vraagt en verklaart waarom de behandeling van papieren aanvragen
langer duurt.
Informatie over de Commissie Kunstenaars is ook te vinden op de website.

17 Dossiers waarvoor de Commissie over het INSZ van de kunstenaar beschikte (correct INSZ)
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DEEL 3: ENKELE PROBLEMEN
Papieren formulier VERSUS elektronische aanvragen
Kunstenaars zijn niet wettelijk verplicht om hun aanvraag in te dienen via het platform Artist@Work.
De Commissie ontvangt nog veel aanvragen op papier. Soms gebruiken de kunstenaars zelfs een oude versie van
het formulier dat niet meer up-to-date is, waardoor de Commissie niet beschikt over het telefoonnummer of
mailadres van de kunstenaar18.
In de praktijk blijkt dat de papieren aanvragen veel minder uitgebreid zijn dan aanvragen op Artist@Work, hoewel
ook daar sommige aanvragen veel te summier blijven.
Wanneer het dossier te weinig informatie bevat, weigert de Commissie gewoonweg de kaart af te leveren bij
gebrek aan informatie.

Aanvragen voor te veel activiteiten (soms twintig activiteiten in één
aanvraag)
De Commissie stelt vast dat sommige aanvragers heel wat activiteiten opnemen in hun aanvraag zonder altijd
details voor elke activiteit te verstrekken.
Hierdoor is het voor de leden van de Commissie en de secretariaatsmedewerkers moeilijker de aanvraag te
analyseren omdat zij op elke gevraagde activiteit moeten antwoorden.
De Commissie vraagt dat in de aanvraag enkel de activiteiten worden opgenomen die hoofdzakelijk worden
uitgevoerd en niet de activiteiten die zouden kunnen worden uitgevoerd.
Bij dergelijke aanvragen permitteert de Commissie zich activiteiten op te nemen in een globalere activiteit die zij
aanvaardt (bijv. illustrator bij tekenaar, ...).

Aanvragen onvoldoende gedocumenteerd
De Commissie stelt ook vast dat heel wat aanvragen onvoldoende gedocumenteerd zijn, vooral aanvragen voor
een kaart. Nochtans biedt het platform de kunstenaar de mogelijkheid:
• zijn activiteit(en) te beschrijven;
• tot 20 bijlagen toe te voegen;
• URL-links toe te voegen.
Dit leidt tot vertraging in de administratie. Veel kunstenaars reageren niet op de vraag naar aanvullende informatie.
De Commissie weigert dossiers die niet volledig zijn.
Bij dit jaarverslag voegt de Commissie een voorbeeld toe van een aanvraag die zij als volledig beschouwt en een
aanvraag die zij als onvolledig beschouwt.

18 Ter herinnering: het te gebruiken formulier staat op de website www.artistatwork.be
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13 aanbevelingen voor een volledig dossier
1.

Beschrijf uw activiteit zo gedetailleerd mogelijk en leg uit waarom uw activiteit artistiek is. Verklaar
duidelijk wat u doet.
2. Er moet informatie zijn voor elke activiteit in de aanvraag.
3. Voeg een cv toe. Dit cv moet uw ervaring op artistiek vlak bevatten. Een klassiek cv dat geen betrekking
heeft op uw artistieke activiteiten heeft geen enkel nut.
4. Indien uw activiteit zich daartoe leent, voegt u een portfolio van uw activiteit toe.
5. Indien u gewone foto’s van uzelf toevoegt, moeten wij u onmiddellijk kunnen zien op de foto’s. De foto’s
moeten ook een meerwaarde bieden voor uw aanvraag.
6. Indien u links naar video’s toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in de video
is (toneelspeler, realisator, monteur?).
7. Indien u links naar geluidsbestanden toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in
de opname is (componist, arrangeur, zanger?).
8. Aarzel niet uw persoonlijke website toe te voegen indien u die hebt.
9. U kan ook uw pagina op een sociaal netwerk toevoegen indien u die hebt. Wij hebben alleen toegang
tot openbare publicaties.
10. Let op met WeTransfer-links. Wij kunnen niet garanderen deze geopend te hebben voordat ze worden
verwijderd. Om die reden voegt u beter bestanden als bijlage bij de aanvraag toe.
11. Hoe vollediger uw dossier, hoe beter.
12. Er moet informatie zijn voor elke activiteit in de aanvraag.
13. Respecteer de maximale grootte voor bijlagen en kies een bestandstype dat het platform ondersteunt.
Let ook op de titel van de bijlage. Speciale tekens zoals accenten worden niet aanvaard.

Voorstel om het platform aan te passen
De leden van de Commissie betreuren het dat zij te beperkt zijn bij hun beoordeling van de activiteiten die de
kunstenaar in zijn aanvraag opgeeft.
Er wordt immers vastgesteld dat de kunstenaar zich soms veroorlooft de activiteiten te globaliseren. Hij kan aangeven
dat hij enkel een musicus is, terwijl hij in werkelijkheid activiteiten van componist, arrangeur, DJ, enz. uitoefent.
Vroeger kende de Commissie de kaart, het visum of de zelfstandigheidsverklaring toe voor een of meer activiteiten
die zij zelf vaststelde op basis van het dossier en de beschrijving van de activiteit door de aanvrager.
Het kunstenaarsplatform werd opgebouwd rond het begrip ‘artistieke activiteit’ en liet een dergelijk systeem niet
meer toe. Iedere genoemde activiteit moet worden aanvaard of geweigerd.
Om dit probleem op te lossen:
• zou de aanvrager worden ingelicht dat de Commissie zich niet gebonden acht door de activiteit die zij
hebben opgegeven en dat zij deze nog kan herkwalificeren op basis van de elementen die bij en/of in de
aanvraag werden toegevoegd;
• zouden de personeelsleden die de dossiers behandelen en de beslissingen opstellen, de ingevoerde
activiteit volgens de beslissing van de Commissie kunnen aanpassen.
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Kunstenaarskaart en sociale bescherming
De Commissie Kunstenaars plaats vraagtekens bij het nut om de kleinevergoedingsregeling te behouden aangezien
deze geen sociale bescherming biedt aan kunstenaars.
De kunstenaars ervaren de kleinevergoedingsregeling als positief omdat hun nettovergoeding gelijk is aan de
brutovergoeding zonder belasting of bijdrage. Niettemin zijn zij zich niet altijd bewust van de gevolgen hiervan.
Zo hebben zij geen recht op een werkloosheidsuitkering noch op een verzekeringsdekking bij een ongeval.
De kunstenaarskaart is trouwens geen erkenning van de hoedanigheid van kunstenaar zoals sommigen ten onrechte
denken. Iemand kan kunstenaar zijn, maar een aanvraag indienen voor een activiteit die niet artistiek is voor de
Commissie. In dit geval wordt de aanvraag geweigerd.
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DEEL 4: STATISTIEKEN
2019 was een bijzonder jaar met de lancering van het platform Artist@Work.
Het platform is operationeel geworden zodat de statistieken in dit verslag in twee delen worden weergegeven:
• eerste deel: vóór de lancering van Artist@Work (van januari tot en met april 2019);
• tweede deel: na de lancering van Artist@Work (van mei tot en met december 2019).
Onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal vergaderingen:

Kamer van de Franse taalrol

Kamer van de Nederlandse taalrol
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Eerste deel
Aantal aanvragen van een kaart
Aanvragen van een kaart
500
450
400
350
300
250
200
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100
50
0

FR
NL
januari

18

februari

maart

april

Aantal aanvragen van een visum
Aanvragen van een visum
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

FR
NL
januari

februari

maart

april

Aantal aanvragen van een zelfstandigheidsverklaring
Aantal aanvragen van een zelfstandigheidsverklaring
7
6
5
4
3
2
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1
0
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januari

februari

maart

april
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Tweede deel
Aantal aanvragen van een kaart
Aantal aanvragen van een kaart
600
500
400
300
200
100

FR

0

NL
mei

juni

juli

augustus
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Er moet rekening mee worden gehouden dat papieren aanvragen tot nu toe met twee tot drie maanden vertraging
in Artist@Work worden ingevoerd. De aanvragen van mei werden dus in augustus ingevoerd en zo verder. Dit
verklaart de lagere cijfers van de eerste maanden.

Aantal aanvragen van een visum
Aantal aanvragen van een visum
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Aantal aanvragen van een zelfstandigheidsverklaring
Aantal aanvragen van een zelfstandigheidsverklaring
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Aanvaarde activiteiten per sector (wetende dat een aanvraag soms meerdere activiteiten omvat)
Kaarten
Franstalige kamer
7

4

3
Muziek
33

12

Audiovisuele kunsten
Beeldende kunsten
Spektakel
Theater
Choreografie

17

Literatuur
24

21

Visums
Franstalige kamer
46

20 18
175

Theater
Muziek
Audiovisuele kunsten

76

Choreografie
Literatuur
Beeldende kunsten
96

Spektakel

118

Zelfstandigheidsverklaringen
Franstalige kamer

1

1

1

1
Muziek
Beeldende kunsten

2

Audiovisuele kunsten
Choreografie

4

Literatuur
18

Spektakel
Theater

Kaarten
Nederlandstalige kamer
351

189
Muziek

413

1807

Beeldende kunsten
Audiovisuele kunsten

455

Theater
Spektakel
Choreografie

791

Literatuur
910

22

Visums
Nederlandstalige kamer
19

24

16
131

Muziek
Audiovisuele kunsten
Beeldende kunsten

68

Theater
Spektakel
Literatuur
70

Choreografie

85

Zelfstandigheidsverklaringen
Nederlandstalige kamer
2

1 0
Muziek

3

Beeldende kunsten
16

5

Audiovisuele kunsten
Theater
Spektakel
Literatuur

8

Choreografie
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DEEL 5: PROJECTEN VOOR 2020
Evaluatie van het platform Artist@Work
In mei 2020 staat het platform Artist@Work 1 jaar online, het ideale moment voor een evaluatie.
In de evaluatie zullen verschillende punten worden geanalyseerd:
•
•
•
•

het aantal bezoeken aan de website www.artistatwork.be (informatief deel van het platform);
het gebruik van het platform;
de tevredenheid van de gebruikers/leden van de commissie;
de online invoer van KVR-prestaties.

Deze evaluatie is ook een vraag van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Nieuwigheden platform: ontvangstbevestiging en omschakeling van
het papieren naar het elektronische systeem (1/1/2020)
Op 1 januari 2020 werden twee nieuwigheden in verband met het platform Artist@Work ingevoerd:
• Het platform stuurt een elektronische ontvangstbevestiging naar de aanvrager wanneer deze zijn mailadres
heeft opgegeven. De kunstenaars waren vragende partij voor een ontvangstbevestiging. Tot dan kon de
Commissie hen enkel aanraden een screenshot te nemen van hun aanvraag op Artist@Work.
• Er wordt overgestapt van het papieren prestatieoverzicht naar de invoer van de prestaties in het platform.
Er moeten twee gevallen worden onderscheiden:
• De kunstenaar heeft een kaart en een papieren prestatieoverzicht ontvangen vóór de lancering van
het platform Artist@Work in mei 2019: hij heeft zijn prestaties die vanaf 1 januari 2020 worden verricht,
in het platform kunnen invoeren. Zodoende stapt hij definitief af van het gebruik van het papieren
prestatieoverzicht.
Ongeveer 90 % van de oude dossiers kon in het platform worden opgenomen. Dossiers waarvoor de
Commissie niet of over een foutief INSZ (= identificatienummer van de sociale zekerheid) beschikte,
konden niet in het platform worden opgenomen.
• Na de lancering van het platform heeft de kunstenaar een kaart en een papieren prestatieoverzicht
ontvangen na een aanvraag op papier: hij moet het secretariaat van de Commissie Kunstenaars vragen
te mogen overstappen naar het elektronische prestatieoverzicht.
Waarom dit onderscheid? De Commissie is van mening dat personen die een aanvraag op papier hebben
ingediend hoewel er een elektronisch platform bestaat, het papieren systeem willen blijven gebruiken
en niet het platform.
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Project expertise van de burgers
De Commissie Kunstenaars neemt deel aan een project van de FOD Sociale Zekerheid om te begrijpen waarom
sommige burgers ons nog steeds aanvragen op papier sturen en om ons doelpubliek zo veel mogelijk aan te
moedigen aanvragen online in te voeren op Artist@Work.

Bezoek aan de RTBF-studio in Luik
In 2020 wordt een bezoek aan de RTBF-studio’s in Luik georganiseerd.

KVR-prestaties in afwachting van de kaart: geen terugwerkende kracht meer
Sinds de lancering van Artist@Work worden de aanvragen op het platform binnen een redelijke termijn behandeld.
Dit gebeurt zelfs vrij snel wanneer de aanvragen enkel betrekking hebben op activiteiten die geen aanleiding geven
tot discussie en die naar behoren zijn gedocumenteerd (volledig dossier).
Daarom mogen kunstenaars voor aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, in afwachting van de
beslissing van de Commissie geen prestaties in de kleinevergoedingsregeling meer leveren. Dit sluit ook aan bij de
reglementering dat kunstenaars in het bezit moeten zijn van de kunstenaarskaart om KVR-prestaties te leveren.
Kunstenaars moeten dus voortaan wachten tot hun aanvraag van een kaart goedgekeurd is.
Dit maakt ook een einde aan de grijze zone waarin sommige kunstenaars zich bevonden wanneer de Commissie
hun aanvraag uiteindelijk weigerde, nadat zij reeds prestaties in de KVR-regeling hadden verricht.

Nieuw benoemingsbesluit voor de leden van de Commissie Kunstenaars
In juli 2020 loopt het mandaat van de leden van de Commissie Kunstenaars ten einde19.
Artikel 3 van het besluit van 26 juni 2003 bepaalt immers dat:
• Art. 3. De effectieve en plaatsvervangende voorzitter en de leden worden benoemd of aangewezen voor
een termijn van zes jaar. Ze kunnen herbenoemd of opnieuw aangewezen worden.
De ambtenaren, effectieve en plaatsvervangende leden, maken niet langer deel uit van de Commissie
wanneer hun administratief ambt een einde neemt.
De effectieve en plaatsvervangende voorzitter en de leden die een overleden, ontslagnemend of niet langer
van de Commissie deel uitmakend effectief of plaatsvervangend voorzitter of lid vervangen, beëindigen
het mandaat van degene die zij vervangen.
De Commissie zal dus een nieuw benoemingsbesluit voorbereiden voor alle leden van de Commissie, ook voor de
leden die eind 2019 begin 2020 werden benoemd.

19 Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014
tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de
kunstenaarskaart
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