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INLEIDING
Dit jaarverslag stelt de werkzaamheden van de Commissie Kunstenaars tijdens 2018 voor. 

Het eerste deel behandelt de verschillende problemen en de door de Commissie genomen maatregelen. 

Een tweede deel, “Statistieken”, geeft een algemeen overzicht van het aantal dossiers dat de Commissie heeft 
behandeld. 

Het laatste deel is gewijd aan de projecten voor 2019. 

Opdrachten van de Commissie 

De opdrachten van de Commissie Kunstenaars werden vastgelegd door de Programmawet van 24 december 2002. 

De Commissie heeft tot taak: 

1. de kunstenaars informeren over hun rechten en plichten inzake sociale zekerheid; 
2. het afleveren van een kunstenaarskaart, een kunstenaarsvisum of een zelfstandigheidsverklaring;
3. advies verlenen over de vraag of de aansluiting van een kunstenaar bij het sociale zekerheidsstelsel voor 

zelfstandigen overeenstemt met de sociaaleconomische realiteit;
4. adviezen verstrekken met betrekking tot wetsontwerpen, ontwerpdecreten en alle ontwerpnormen die 

haar door de auteur van die ontwerpen worden voorgelegd.

Belang van de samenstelling van de Commissie 

De samenstelling van de Commissie werd vastgelegd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende 
de organisatie en de werking van de Commissie Kunstenaars.

Naast de vertegenwoordigers van de OISZ (RSZ, RSVZ en RVA), kan de Commissie ook rekenen op leden van 
interprofessionele syndicale organisaties, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers 
van de artistieke sector (hierin verschilt zij van andere overlegorganen).

De samenstelling van de Commissie vormt een belangrijke garantie voor de aanvragers, die er zeker van kunnen 
zijn dat hun dossier vanuit verschillende gezichtspunten zal worden onderzocht, en meermaals kon de Commissie 
beschikken over een verhelderende toelichting van haar leden waardoor in bepaalde gevallen een dossier een 
andere wending kreeg dan men aanvankelijk voor ogen had. 

De Commissie wenst haar heterocliete samenstelling te benadrukken en wil zich positioneren als een belangrijke 
speler wanneer er sprake is van discussie rond het sociaal statuut van kunstenaars.

De aangestelde personen zijn1: 

Kamer van de Franse taalrol

Voorzitter: de heer Fernand DE VLIEGHER.

1  sinds 7 augustus 2014 door 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
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Effectieve leden:
Een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: de heer Pierre DELCHEVALRIE;
Een vertegenwoordigster van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: /
Een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: mevrouw Murielle LEJEUNE;

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:

o CGSLB: mevrouw Patricia DE MARCHI;
o CSC: de heer Marc SCIUS;
o FGTB: de heer José GRANADO ARANZANA.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

o de heer Eric GALAND;
o de heer Laurent FACK;
o de heer Vincent DEHIN vervangen door mevrouw Virginie vanaf 21 maart 2018.

Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:

o de heer Tanguy ROOSEN;
o de heer Benoit COPPEE;
o de heer Vincent RAOULT.

Een vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap: de heer Freddy CABARAUX.

Een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap, wanneer de kamer van de Franse taalrol zich moet 
uitspreken over een dossier van een kunstenaar die in het Duitstalige gebied woont: de heer Guido THOME. 

Plaatsvervangende leden:
Een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: mevrouw Barbara HUBER;
Een vertegenwoordigster van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: mevrouw Françoise 
BLAUSE;
Een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: mevrouw Claire DE HAAN;

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:

o CGSLB: de heer Eric DUBOIS;
o CSC: de heer Didier GILQUIN;
o FGTB: de heer Christian MASAI.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

o mevrouw Florence GILBERT;
o de heer Michel KACENELENBOGEN;
o mevrouw Joëlle DAGRY.

Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:

o de heer Loris HENNEQUIN;
o mevrouw Virginie DEVASTER;
o mevrouw Delphine NOELS.
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Kamer van de Nederlandse taalrol 

Voorzitter: de heer Fernand DE VLIEGHER. 

Effectieve leden:
Een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: mevrouw Ingrid DE JONGHE;
Een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: de heer Jos MORREN;
Een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: mevrouw Rita VAN BRABANDT;

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:

o ACLVB: mevrouw Evelien BLOEM, vervangen door de heer Ziggy Duquet vanaf 16 november 2018;
o ACV: mevrouw Ine HERMANS;
o ABVV: mevrouw Laurette MUYLAERT.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

o mevrouw Ann CATTELAIN;
o mevrouw Liesbeth DEJONGHE;
o de heer Maarten GERARD.

Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:

o mevrouw Josine DE ROOVER;
o mevrouw Nikol WELLENS;
o de heer Hugo VANDEN DRIEESCHE.

Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap: de heer Frederik BEERNAERT, vervangen door de heer 
Carlos Boerjan vanaf 16 november 2018.

Plaatsvervangende leden:
Een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: de heer Evert STERCKX;
Een vertegenwoordigster van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: mevrouw Marleen 
DRUART;
Een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: de heer Michaël DE REIJER;

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:

o ACLVB: de heer Tim LYCKE, vervangen door de heer Tommy Jonckheere vanaf 16 november 2018;
o ACV: de heer Koen MEESTERS, vervangen door mevrouw Nathalie Diesbecq vanaf 21 maart 2018;
o ABVV: de heer Robrecht VANDERBEEKEN.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

o de heer Armin DRIDI;
o de heer Paul CORTHOUTS;
o de heer Ioan KAES.
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Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:

o de heer Guillaume BIJL;
o de heer Sam EGGERMONT;
o mevrouw Elsemieke SCHOLTE.

KAMER VAN DE 
FRANSE TAALROL

Stemgerechtigde leden
RSZ: Pierre DELCHEVALRIE
RSVZ: /
RVA: Murielle LEJEUNE

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

Werkgeversorganisaties
Eric GALAND
Laurent FACK
Virginie KUMPS

Artistieke sector

Tanguy ROOSEN
Benoit COPPEE
Vincent RAOULT

Plaatsvervangende leden
RSZ: Barbara HUBER
RSVZ: Françoise BLAUSE
RVA: Claire DE HAAN

Syndicale organisaties
CGSLB: Eric DUBOIS
 CSC: Didier GILQUIN
FGTB: Christian MASAI

Werkgeversorganisaties
Florence GILBERT
Michel KACENELENBOGEN
Joëlle DAGRY

Artistieke sector
Loris HENNEQUIN
Virginie DEVASTER
Delphine NOELS

Stemgerechtigde leden
RSZ: Ingrid DE JONGHE
RSVZ: Jos MORREN
RVA: Rita VAN BRABANDT

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

Werkgeversorganisaties
Ann CATTELAIN
Liesbeth DEJONGHE
Maarten GERARD 

Artistieke sector
Josine DE ROOVER
Nikol WELLENS
Hugo VANDEN DRIEESCHE

Plaatsvervangende leden
RSZ: Evert STERCKX
RSVZ: Marleen DRUART
RVA: Michaël DE REIJER

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

Werkgeversorganisaties
Amin DRIDI
Paul CORTHOUTS
Ioan KAES

Artistieke sector
Guillaume BIJL
Sam EGGERMONT
Elsemieke SCHOLTE
 

VOORZITTER
(wettelijk tweetalig)

Fernand 
DE VLIEGHER

KAMER VAN DE 
NEDERLANDSE 

TAALROL

RAADGEVENDE LEDEN

FRANSE GEMEENSCHAP: 
FREDDY CABARAUX, POL MARESCHAL

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP:  
GUIDO THOME

RAADGEVENDE LEDEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP: 
CARLOS BOERJAN
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DEEL I: PROBLEMEN & GENOMEN 
MAATREGELEN 
Achterstand van de Commissie  - genomen maatregelen

Van bij de start keek de Commissie aan tegen een dossierachterstand die geleidelijk werd weggewerkt.

Toch gebeurt het dat de Commissie sporadisch een achterstand oploopt in de behandeling van de dossiers. Dit 
kan te wijten zijn aan diverse factoren, onder meer de toevloed van aanvragen voor kaarten.

De Commissie is zich er goed van bewust dat de kunstenaars zo snel mogelijk een antwoord willen krijgen en 
heeft dan ook telkens maatregelen genomen om aan die situatie te verhelpen: langer vergaderen, een groter 
aantal dossiers op de agenda zetten, … 

Het probleem van summiere aanvragen

De aanvragen voor kunstenaarskaarten die de Commissie Kunstenaars ontvangt worden steeds bondiger. Omwille 
van dit probleem en doordat er te weinig elementen voorhanden zijn om de artistieke aard van de activiteiten te 
rechtvaardigen, ziet de Commissie zich verplicht om dergelijke aanvragen systematisch te weigeren. 

Wij verzoeken de aanvragers om hun formulier gedetailleerd in te vullen en bewijzen/illustraties van hun 
activiteiten bij te voegen. Op die manier beschikt de Commissie over alle nodige elementen om de dossiers 
grondig te onderzoeken. 

Deelname aan de Commissie sociale zaken in het Parlement

In 2018 werd de voorzitter van de Commissie Kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering 
van de Commissie sociale zaken van het Parlement die plaatsvond op 30 januari.

Bij die gelegenheid werden verschillende vooraanstaande personen uit de artistieke sector gehoord over het 
statuut van kunstenaars door de leden van de Commissie Kunstenaars.

Wij betreuren echter het ontbreken van feedback na die vergadering. De Commissie Kunstenaars ontving 
enkel het ontwerp van het verslag van de vergadering maar werd niet op de hoogte gebracht van de verdere 
besprekingen binnen de Commissie sociale zaken over het statuut van kunstenaars en kan dus niet weten waar 
de hoorzittingen toe geleid hebben.

In 2018 was er voor zover de Commissie bekend is geen vergadering in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Opnieuw stelt de Commissie vast dat over de kwestie van het sociaal statuut van kunstenaars niet meer werd 
gediscussieerd en gedebatteerd sinds het advies nr. 2061 van 2017.

Merk op dat de Commissie proactief wil optreden en aan die beide instellingen haar jaarverslag heeft verzonden, 
samen met een brief waarin de Commissieleden de wens uitdrukken om systematisch betrokken te worden in de 
reflectie over het statuut van kunstenaars.
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KVR en aanvullende activiteiten

De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie heeft 
het voor iedereen mogelijk gemaakt om, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, in de vrije tijd bij te 
verdienen zonder daar sociale bijdragen of belastingen op te betalen.

De betreffende activiteiten moeten passen in het kader van verenigingswerk, diensten tussen burgers of 
de deeleconomie en de inkomsten die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen mogen niet meer 
bedragen dan 6130 euro (2018) per kalenderjaar.

Bovendien mogen de inkomsten uit verenigingswerk en diensten tussen burgers niet hoger zijn dan 510,83 (2018) 
euro per maand (indien de activiteiten voortvloeien uit een sportactiviteit wordt dit bedrag verdubbeld). 

De wet geeft een lijst van activiteiten die mogen worden beoefend als verenigingswerker. 

In dit verband stellen we vast dat die lijst enerzijds bepaalde activiteiten bevat die verband houden met de 
artistieke sector zonder dat die echter door de Commissie Kunstenaars als artistiek zijn erkend, en anderzijds 
activiteiten bevat waarvoor de kunstenaarskaart soms onterecht werd aangevraagd of gebruikt.

Het gaat in het bijzonder om volgende activiteiten:

 f Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt.
 f Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, 

terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
 f Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur.
 f Artistiek of kunsttechnisch begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke sector en de 

cultuureducatieve sector.
 f Gids of begeleider van kunst, erfgoed of natuur.
 f Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens 

schoolvakanties evenals bij het transport van en naar school.
 f Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de 

ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats.
 f Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief 

beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van 
organisaties actief in de socioculturele sector, sportsector of de sectoren cultuur- en artistieke educatie, 
kunst en onderwijs.

 f Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen 
voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed.

 f Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere 
publicaties evenals websites in de socioculturele sector, sport, culturele educatie, artistieke educatie, 
kunst en onderwijs.

 f Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en 
maatschappelijke thema’s in de socioculturele sector, sport, culturele educatie, artistieke educatie en 
kunst.

 f Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de 
voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.
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Zo staan in die lijst activiteiten met pedagogisch doel waarvoor de Commissie geen kunstenaarskaart uitreikt. 

Op het vlak van diensten tussen burgers gaat het onder meer om volgende activiteiten:

 f Met naleving van de gemeenschapswetgeving: oppas van kinderen, oppas, gezinsondersteunende 
diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een 
privéwoning.

 f Bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning 
van de opdrachtgever.

 f Sportlessen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, in het bijzonder over de voorwaarden, verwijzen wij de geïnteresseerden 
naar de website www.bijklussen.be.

Bezorgdheid van de Commissie over het precair statuut van de kunstenaars 
in België     

De Commissie toont zich bezorgd over het precair statuut van kunstenaars in België.

- Kunstenaarskaart 

Nemen we het voorbeeld van de kunstenaars die gebruik maken van de kleine vergoedingsregeling. Aangezien 
de wet aangeeft dat die kunstenaars een kostenvergoeding ontvangen, en geen loon in de zin van de 
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, genieten de kunstenaars niet van een arbeidsovereenkomst en de 
bescherming die daaruit voortvloeit.

- Kunstenaarsvisum

Kunstenaars die een kunstenaarsvisum kregen kunnen onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van 
loontrekkenden door toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969. Ze zijn onderworpen aan de 
sociale zekerheid van loontrekkenden maar genieten niet de bescherming die ze zouden hebben met een 
arbeidsovereenkomst, die ze niet hebben waardoor artikel 1bis van toepassing is.

Zoals de NAR2 stelt, hebben die kunstenaars een hybride statuut. Ze genieten niet alle garanties waarin 
het arbeidsrecht voorziet voor de werknemers (arbeidsduurbeperkingen, recht op een opzegperiode of 
verbrekingsvergoeding, gevolgen door de opeenvolging van contracten van bepaalde duur, recht op feestdagen,…)
De Commissie vraagt zich af in hoeverre de bescherming die geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst 
kan worden uitgebreid tot de kunstenaars die onder het stelsel van artikel 1bis vallen.

2  http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2061.pdf
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Geschillen 

Sinds het begin van de werkzaamheden werd zestien keer beroep aangetekend tegen een weigeringsbeslissing 
van de Commissie van de Franse taalrol. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lopende geschillen: 

Soort aanvraag Aantal keer beroep 
aangetekend Beslissing

KAART 12 • 1 opgegeven
• 11 gunstige adviezen voor de beslissingen van de Commissie

VISA 4 •  Nog hangend

Zelfstandigheidsverklaring / /

De Franstalige Arbeidsrechtbank Brussel heeft een uitspraak gedaan in het voordeel van de Commissie 
Kunstenaars. De verzoekers hebben geen beroep aangetekend tegen de uitspraak. 

De andere dossiers zijn in afwachting van een uitspraak. 

GDPR

Op 4 mei 2016 publiceerde de Europese Unie een nieuwe verordening om de privacy van burgers te beschermen. 
De verordening is gekend onder het letterwoord GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), geldt in de hele EU en trad in werking op 25 mei 2018.

Om in overeenstemming te zijn met die verordening, heeft de Commissie Kunstenaars haar aanvraagformulieren 
en privacybeleid bijgewerkt. Onze privacyverklaring staat op de website van de FOD Sociale Zekerheid: https://
socialsecurity.belgium.be/nl/privacy

PROSPERE3 en HORS CHAMP4

De Commissie doet meer dan aanvragen voor kaarten, visa of zelfstandigheidsverklaringen behandelen. Zij 
biedt ook culturele organisaties/verenigingen de kans om hun activiteiten voor te stellen en de aandacht van de 
Commissie te vestigen op problemen van kunstenaars op het terrein.

Zo heeft zij de verenigingen ProsPere en Hors Champ ontvangen. Die verenigingen verdedigen de belangen van 
kunstenaars uit de wereld van de film en audiovisuele kunsten en eisen een beter ‘artiestenstatuut’. 

Zij doet ook een beroep op professionele kunstenaars om de leden toelichting te geven over beroepen die 
evolueren. 

Hierdoor kon zij onder meer haar standpunt herzien over de beroepen opnameleider en montageleider. 

3 Fédération Professionnelle des Créateurs de l’Audiovisuel
4 Association des métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel
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Bezoek aan de MUNTSCHOUWBURG  

De commissieleden dragen ook bij tot een verrijking van de kennis en ervaring van alle leden door culturele 
uitstappen voor te stellen.

De Commissie Kunstenaars kreeg de kans om de coulissen van de Muntschouwburg te bezoeken. Door dat 
bezoek konden een aantal weinig gekende beroepen nader worden belicht. Als een gevolg van dat bezoek heeft 
de Commissie Kunstenaars haar standpunt over bepaalde activiteiten herzien, onder meer over de activiteit 
make-upartieste. 

Interview met PLAYRIGHT

Playright, in de Commissie vertegenwoordigd door Joëlle Dagry en Ioan Kaes, wilde de voorzitter interviewen over 
de opdrachten en werkzaamheden van de Commissie Kunstenaars. 

“Playright is een vennootschap die in 1974 werd opgericht door een groep muzikanten die hun naburige rechten 
wilden opeisen. In 1994 werden alle voorwaarden daarvan geregeld door de wet op de auteursrechten en de 
naburige rechten en kon de vennootschap starten met de inning en verdeling van naburige rechten.

PlayRight, dat de belangen verdedigt van muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten, telt vandaag 
meer dan 14.000 aangesloten artiesten in België en in het buitenland”5.

De voorzitter van de Commissie Kunstenaars, de heer De Vliegher, is ingegaan op de uitnodiging van Playright en 
gaf antwoord op hun vele vragen. 

Dit artikel is verschenen op hun website: https://playright.be/visum-statuut-kunstenaarskaart-artikel-1-bis-wat-
de-commissie-kunstenaars-voor-u-betekent/

Ambulante handel? Verkoop via internet?   

De Commissie Kunstenaars krijgt heel wat vragen over de commerciële verkoop. De burger denkt, ten onrechte, 
dat hij gebruik kan maken van de kleine vergoedingsregeling om zijn realisaties te verkopen op markten, beurzen 
enz. ... of via online platforms. 

Dat is helemaal niet zo. De kleine vergoedingsregeling vereist een relatie tussen opdrachtgever en kunstenaar. 
Dergelijke prestaties kunnen niet worden verricht onder dekking van de kleine vergoedingsregeling. Hiervoor is 
een vergunning nodig om een ambulante handel uit te oefenen als het gaat om verkoop op markten, beurzen enz. 
Het gaat over: 

“de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten 
en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt”6.

Ieder individu, handelaar of niet, die dergelijke verkoopactiviteiten uitoefent, valt bijgevolg onder die wet. 

5 https://playright.be/nl/geschiedenis-en-taken/
6 https://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/gereglementeerde_beroepen/ambulante_beroepen_en_foorkramers
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Informatie over ambulante activiteiten is te vinden op: https://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/
gereglementeerde_beroepen/ambulante_beroepen_en_foorkramers

Voor de verkoop via internet is er geen band van ondergeschiktheid met een werkgever/opdrachtgever en is 
bijgevolg het stelsel van zelfstandigen van toepassing. 

Als u al een hoofdberoep uitoefent (minstens halftijds), kunt u kiezen voor het statuut van zelfstandige in 
bijberoep. Als dat niet het geval is, bent u zelfstandige in hoofdberoep. 

Als zelfstandige bent u verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds en bij een sociaal verzekeringsfonds. U 
betaalt ook per kwartaal socialezekerheidsbijdragen die worden berekend op basis van uw inkomsten.

Meer informatie over de sociale zekerheid voor zelfstandigen vindt u op de website van de RSVZ: https://www.
rsvz.be/nl/wettelijke-verplichtingen-van-zelfstandigen



14

DEEL II: STATISTIEKEN 
Dit deel geeft u een overzicht van de activiteiten van de Commissie Kunstenaars tijdens het jaar 2018. 

Vragen voor een kunstenaarskaart 

Onderstaande grafiek biedt een overzicht van de beslissingen die de Commissie genomen heeft voor de 
kunstenaarskaarten. 

Maand Januari Februari Maart April Mei Juni July Augustus September Oktober November December TOTAAL

NL 252 260 634 357 542 247 202 252 449 526 330 398 4449

FR 392 420 511 403 485 400 398 484 687 645 506 357 5688
Totaal 
per 
maand

644 680 1145 760 1027 647 600 736 1136 1171 836 755 10137

Overzicht van de beslissingen die de Commissie genomen heeft

Beslissingen Aantal dossiers

Toegekend 9753

Geweigerd 384

TOTAAL 10137

NL        FR

Vragen voor een kunstenaarskaart gekregen in 2018
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Verdeling van de aanvragen van kaarten per activiteitsector

Franse Taalrol 

 

Nederlandse Taalrol

7 %
7 %

53 %

4 %
2 %

14 %

13 % Spektakel

Theater

Muziek

Choreografie

Literatuur

Audiovisuele Kunsten

Beeldende Kunsten

Kunstenaarskaarten opgesplitst per activiteitsector

26 %
16 %

12 %

6 %

37 %

2 %
1 %

Spektakel

Theater

Muziek

Choreografie

Literatuur

Audiovisuele Kunsten

Beeldende Kunsten

Kunstenaarskaarten opgesplitst per activiteitsector
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Vragen voor een visum

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de in 2018 ontvangen aanvragen voor een kunstenaarsvisum. 

Taalrol Aantal dossiers

FR 292

NL 98

TOTAAL 390

Overzicht van de beslissingen die de Commissie genomen heeft 

Franse Taalrol 

Beslissingen Aantal dossiers

Toegekend 235

Geweigerd 15

Oproeping 8

Aanvullende informatie 34

TOTAAL 292

Aantal visum aanvragen ontvangen in 2018

NL

FR

25 %

75 %
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Nederlandse Taalrol

Beslissingen Aantal dossiers

Toegekend 90

Geweigerd 4

Oproeping 1

Aanvullende informatie 3

TOTAAL 98

7 %

12 % 24 %

48 %

5 %

4 %

Kunstenaarsvisum opgesplitst per activiteitsector
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Theater
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Literatuur

Audiovisuele Kunsten

Beeldende Kunsten

8 %9 %

16 %
11 %

48 %

7 %

1 %

Kunstenaarsvisum opgesplitst per activiteitsector
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Vragen voor een zelfstandigheidsverklaring  

Onderstaande grafieken bieden een overzicht van de aanvragen voor een zelfstandigheidsverklaring opgesplitst 
per activiteitensector.

Zelfstandigheidsverklaring

Taalrol Aantal dossiers

FR 5

NL 10

TOTAAL 15

Overzicht van de in 2018 ontvangen aanvragen

TAALROL/SOORT AANVRAGEN ZELFSTANDIGHEIDSVERLARING KAARTEN VISUM TOTAAL

FR 5 4449 292 5528

NL 10 5688 98 6626

TOTAAL 15 10137 390 12154

25 %

62 %

13 %

Audiovisuele kunsten 

Muziek

Beeldende kunsten

Zelfstandigheidsverklaring opgesplitst per activiteitsector
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DEEL III: PROJECTEN VOOR 2019
Plaatsvervanger OISZ

Een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 tot 
vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring 
aangevraagd door bepaalde kunstenaars werd opgemaakt, maar zal pas tijdens de volgende regeerperiode 
worden ondertekend wegens de huidige lopende zaken bij het afronden van dit verslag.

Dit ontwerp van koninklijk besluit wil het mogelijk maken dat de OISZ die zetelen in de Commissie Kunstenaars 
2 plaatsvervangers per effectief lid mogen aanstellen (in plaats van één zoals momenteel het geval is). Dit zal 
toelaten om beter het quorum te garanderen dat werd vastgelegd door de wet, die eist dat op de vergaderingen 
een lid van elke OISZ (RSZ, RSVZ, RVA) aanwezig is (cf. artikel 6 van het KB van 26 juni 2003).

Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 

De FOD Sociale zekerheid heeft contact opgenomen met de FOD Justitie in verband met de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank in de geschillen met kunstenaars. 

Zo werd ons bevestigd dat het mogelijk zou zijn om het wetboek te wijzigen zodat de territoriale bevoegdheid bij 
de arbeidsrechtbank van Brussel ligt.

Zo lang de regering echter in lopende zaken is, is een dergelijke wijziging niet mogelijk en wordt die dus verschoven 
naar een latere datum.

De Commissie Kunstenaars wenst ook dat de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank zich zou beperken tot een 
controle van de wettelijkheid, dus zonder controle van de gepastheid, aangezien zij meent dat zij, gezien haar 
samenstelling, beter geplaatst is om te beslissen of een persoon al dan niet artistieke prestaties uitoefent.

Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Commissie  

Onze juristen hebben beslist om het huishoudelijke reglement op een aantal punten aan te passen zodat het 
beter aansluit bij de werkzaamheden van de Commissie en het secretariaat. 

Momenteel liggen die wijzigingen voor ter goedkeuring.
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Lancering van het platform Artist@Work 

De FOD Sociale Zekerheid werkte aan de oprichting van een elektronisch platform “Artist@Work” om de aanvragen 
die worden ingediend bij de Commissie Kunstenaars te digitaliseren.

Dit platform komt er omdat de artistieke sector en sociale partners daar al jaren vragende partij voor waren.

Het omvat twee delen: 

1. Een informatief deel

Hier is alle informatie te vinden in verband met aanvragen van kaarten, visa of zelfstandigheidsverklaringen en 
ook alle informatie over de Commissie Kunstenaars (opdracht, samenstelling enz.). 

Het omvat ook een FAQ gedeelte en een deel “publicaties”. 

2. Een praktisch deel 

Hier kunnen kunstenaars een aanvraag indienen voor een kaart, visum of zelfstandigheidsverklaring.

Er zal ook mogelijkheid zijn om artistieke prestaties in te dienen in het kader van de kleine vergoedingsregeling.

De eerste functies van het platform zullen operationeel zijn vanaf begin april. Vanaf dan zullen kunstenaars hun 
aanvraag voor een kaart of visum kunnen indienen en hun prestaties invullen.

De andere functies zullen beschikbaar zijn vanaf juni 2019. 

CITATEN

“De kunstenaar is de vrije mens bij uitstek.” Marcel GAUCHET 

“De kunstenaar is een schaap dat de kudde verlaat.” Witold Gombrowicz

“De echte kunstenaar creëert, zelfs wanneer hij kopieert.” Gustave Le Bon
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