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DEEL 1

Inleiding 

De commissie in haar actuele vorm, functioneert thans 5 jaar – het eerste lustrum -, en kon enkel efficiënt werk 
leveren dankzij de enthousiaste en voortdurende inzet van haar leden en administratieve medewerk(st)ers. De 
samenstelling van de commissie is ontegensprekelijk een pluspunt om de diversiteit van de kunstactiviteiten 
correct en met kennis van zaken te benaderen. Het is ook een informatieplatform geworden, waar de kunstenaar 
terecht kan.

Naast de aflevering van de kaart, visa en zelfstandigheidsverklaring, kreeg de commissie ook als taak, adviezen te 
verlenen over wetsvoorstellen, besluiten, wat vandaag meer dan actueel is.

Anderzijds stelt de commissie vast dat veel aanvragen te summier zijn (vooral voor de kaarten) en zelfs 
onduidelijk, tegenstrijdig, slecht opgesteld, zonder de minste illustratie en/of opgave. Vaak ontbreekt een 
precieze omschrijving of detaillering van de activiteit en kunnen informaticalinks niet geopend worden, waardoor 
de aanvragen dienen geweigerd te worden.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is de commissie blijven functioneren met vergaderingen via Skype om 
bijkomende achterstand te voorkomen.

Ook werd vastgesteld dat bepaalde sectoren zich bijzonder creatief hebben opgesteld tijdens deze moeilijke periode. 
Nieuwe creatieve uitingen zagen het levenslicht; internetkunst is een realiteit geworden. 

Dit bewijst dat de kunstensector meer dan ooit leeft en stimulansen van alle aard verdient, wat de motivatie van 
de kunstenaar nog meer zal aanzwengelen.

De kunstensector heeft een economische taak te vervullen. Zoals wijlen François Mitterrand zich bij het begin 
van zijn presidentschap liet ontvallen, stimuleert kunst de economie. Daarnaast vervult de kunstenaar ook een 
maatschappelijke rol, omdat zijn oeuvre de mens toelaat (weg) te dromen, en dus ontspanning geeft, ver weg 
van het dagdagelijkse leven.

Samenstelling in 2020  - benoemingsbesluit juli 

Opdracht van de Commissie 

De opdrachten van de Commissie Kunstenaars zijn vastgelegd in de programmawet van 24 december 2002. 

In het bijzonder is zij verantwoordelijk voor: 

1. kunstenaars die hierom verzoeken te informeren over hun rechten en plichten op het gebied van de sociale 
zekerheid; 

2. het afleveren van een kunstenaarskaart, een kunstenaarsvisum of een zelfstandigheidsverklaring;
3. het uitbrengen van advies over de vraag of de aansluiting van een kunstenaar bij het socialezekerheidsstelsel 

voor zelfstandigen overeenstemt met de socio-economische realiteit; 
4. het uitbrengen van advies over wetsontwerpen, besluiten en alle ontwerp-normen die hem door de opsteller 

van deze ontwerpen worden voorgelegd.
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Zoals vermeld in het jaarverslag 2019, is de ambtstermijn van de leden van de Kunstenaarscommissie in juli 2020 
verstreken1. 

Artikel 3 van het besluit van 26 juni 2003 bepaalt:

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.

Op 17 juli 2020 is een nieuw koninklijk benoemingsbesluit gepubliceerd. 

De benoemde personen zijn:2  

Voorzitter:

De heer Fernand DE VLIEGHER.

De kamer van de Franstalige taalrol

Franstalige kamer:

• Een vertegenwoordiger van de RSZ: De heer Pierre DELCHEVALRIE;
• Een vertegenwoordiger van het RSVZ: Mevrouw Françoise BLAUSE;
• Een vertegenwoordiger van de RVA: Mevrouw Claire DE HAAN.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakorganisaties:

• ACLVB: De heer Hadrien VANOVERBEKE;
• ACV: De heer Marc SCIUS;
• ABVV: De heer José GRANADO ARANZANA.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

• De heer Eric GALAND;
• De heer Laurent FACK;
• Mevrouw Virginie KUMPS.

Drie vertegenwoordigers uit de kunstsector:

• De heer Tanguy ROOSEN;
• De heer Jamal YOUSSFI;
• Mevrouw Astride NDEREGAKURA.

1 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.

2 Vanaf 7 augustus 2014, bij 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.

 Situatie op 2 januari 2020.
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Een vertegenwoordiger van de franse gemeenschap:

•  De heer Pol MARÉCHAL.

Een vertegenwoordiger van de duitstalige gemeenschap, wanneer de kamer van de franse taalrol een dossier 
moet behandelen van een kunstenaar die in het duitse taalgebied woont:

• De heer Jörg ZIMMERMANN.

Plaatsvervangende leden:

Voorzitter:

De heer Rudi LECOUTRE; 

• Een vertegenwoordiger van de RSZ: De heer Pascal KESTEMAN;
• Een vertegenwoordiger van het RSVZ: Mevrouw Naômy FORGES;
• Een vertegenwoordiger van de RVA: Mevrouw Murielle LEJEUNE.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakorganisaties:

• ACLVB: De heer Eric DUBOIS;
• ACV: De heer Didier GILQUIN;
• ABVV: De heer Stéphane PIRON.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

• Mevrouw Lolita BECKER;
• Mevrouw Françoise HAVELANGE;
• Mevrouw Joëlle DAGRY.

Drie vertegenwoordigers uit de kunstsector:

• De heer Frederic YOUNG;
• Mevrouw Emilienne TEMPELS; 
• De heer Jean-Christophe CASPAR. 

De kamer van de Nederlandse taalrol

EFFECTIEVE LEDEN:

• Een vertegenwoordiger van de RSZ: Mevrouw Ingrid DE JONGHE;
• Een vertegenwoordiger van het RSVZ: Mevrouw Godelieve VANDEMOORTEL;
• Een vertegenwoordiger van de RVA: Mevrouw Kelly VERBERCKMOES.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakorganisaties:

• ACLVB: Mijnheer Ziggy DUQUET;
• ACV: Mevrouw Ine HERMANS;
• ABVV: Mevrouw Sofie HAESAERTS.
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Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

• Mevrouw Liesbeth DEJONGHE;
• Mevrouw Paulien NATENS;
• De heer Amin DRIDI.

Drie vertegenwoordigers uit de kunstsector:

• Mevrouw Nikol WELLENS; 
• De heer Yannick GANSEMAN;
• Mevrouw Barbara DELFT. 

Een vertegenwoordiger van de vlaamse gemeenschap:

• De heer Carlos BOERJAN.

Plaatsvervangende leden:

• Een vertegenwoordiger van de RSZ: De heer Evert STERCKX;
• Een vertegenwoordiger van het RSCZ: De heer Andy PASSCHYN;
• Een vertegenwoordiger van de RVA: Mevrouw Ilse SWINNEN.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakorganisaties:

• ACLVB: De heer Tommy JONCKHEERE;
• ACV: Mevrouw Nathalie DIESBECQ;
• ABVV: De heer Robrecht VANDERBEEKEN.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

• Mevrouw Sanne PEREIRA MARTINS;
• De heer Ioan KAES;
• De heer Zita EPENGE.

Drie vertegenwoordigers uit de kunstsector:

• De heer Sam EGGERMONT;
• De heer Marcel CRABEELS.
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Effectieve leden
RSZ: Pierre DELCHEVALRIE
RSVZ: Françoise BLAUSE
RVA: Claire DE HAAN

Syndicale organisaties
CGSLB: Hadrien 
VANOVERBEKE
CSC: Marc SCIUS
FGTB: José GRANADO 
ARANZANA

Werkgeversorganisaties
Eric GALAND
Laurent FACK
Virginie KUMPS

Artistieke sector
Tanguy ROOSEN
Jamal YOUSSFI
Astride NDEREGAKURA

Plaatsvervangende leden
RSZ: Pascal KESTEMAN
RSVZ: Naomy FORGES
RVA: Murielle LEJEUNE

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

Werkgeversorganisaties
Lolita BECKER
Françoise HAVELANGE
Joëlle DAGRY

Artistieke sector
Frederic YOUNG
Emilienne TEMPELS
Jean-Christophe CASPAR 

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

Syndicale organisaties
ACLVB: Ziggy DUQUET
ACV: Ine HERMANS
ABVV: Sofie HAESAERTS

Werkgeversorganisaties
Liesbeth DEJONGHE
Paulien NATENS 
Amin DRIDI

Artistieke sector
Nikol WELLENS
Yannick GANSEMAN
Barbara DELFT

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

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

Werkgeversorganisaties
Sanne PEREIRA MARTINS
Ioan KAES
Zita EPENGE

Artistieke sector
Sam EGGERMONT
Marcel CRABEELS

 

FRANSE GEMEENSCHAP:
Pol MARESCHAL

VLAAMSE GEMEENSCHAP:
Carlos BOERJAN

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP:
Jörg ZIMMERMANN

KAMER VAN DE 
FRANSE TAALROL

VOORZITTER
Fernand 

DE VLIEGHER
VOORZITTER 

PLAATS-
VERVANGENDE
Rudi LECOUTRE

KAMER VAN DE 
NEDERLANDSE 

TAALROL
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Coronaperiode    

1. Vergaderingen via Skype  

2020 was een bijzonder jaar vanwege de gezondheidscrisis.

Deze crisis heeft gevolgen gehad voor het beroepsleven van de kunstenaars.

De werkzaamheden van de Commissie werden door deze crisis getroffen en gedurende verscheidene weken 
opgeschort. Om de continuïteit van haar diensten te verzekeren, moest de Commissie zich aan de situatie aanpassen 
en digitale vergaderingen organiseren. 

Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement biedt de voorzitter de mogelijkheid een andere vergaderplaats te kiezen 
dan de FOD Sociale Zekerheid: 

Artikel 2. De Commissie vergadert in Brussel, in de lokalen die ter beschikking gesteld zijn door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De Voorzitter kan een andere locatie aanduiden te vermelden ten laatste 
op de uitgestuurde uitnodiging.

Daarom konden de vergaderingen digitaal worden gehouden via Skype. Het aanwezigheidsquorum werd berekend 
op basis van de lijst van deelnemers aan deze videoconferentie. 

Ook sommige kunstenaars werden op verzoek van de Commissie via Skype opgeroepen. 

2. Bezoek RTBF-studio Luik

Wegens de gezondheidscrisis werd het bezoek aan de RTBF-studio’s uitgesteld tot een latere datum. 

3. Achterstand bij invoering

Aanvragen die per post of per e-mail binnenkomen, moeten door de medewerkers van de Commissie Kunstenaars 
handmatig in het platform worden ingevoerd.

Dit betekent extra werk en langere verwerkingstijden. Er was een vertraging van twee maanden bij de invoering. 
Deze achterstand werd weggewerkt in het tweede kwartaal, tijdens de gezondheidscrisis. 

Deelname aan het project Burgerexpertise  

In de loop van het jaar 2020 hebben verschillende leden van het team van de Commissie Kunstenaars van de FOD 
Sociale Zekerheid deelgenomen aan een project van de FOD met als titel “Burgerexpertise”.

Het luik “Kunstenaars” van dit project bestond erin door de ogen en de deskundigheid van de burger te begrijpen 
waarom veel kunstenaars nog steeds een kunstenaarskaart aanvragen via het papieren formulier.

Mensen die belangstelling toonden voor deelname aan ons project werden uitgenodigd voor een user-test.

De meesten van hen waren mensen die de kunstenaarskaart of onze website www.artistatwork.be niet kenden.

http://www.artistatwork.be
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Op basis van deze user-tests konden we een aantal vaststellingen doen:

• Weinig gebruikers bezoeken of lezen de startpagina van de site. 
• Sommige gebruikers waren er niet zeker van dat onze site een officiële site was, ondanks het feit dat de 

logo’s van de overheden en partners onderaan alle pagina’s te vinden zijn.
• Sommige teksten behoeven verduidelijking. 
• De aan te klikken knoppen op het platform waren onvoldoende gemarkeerd.

Op basis van deze bevindingen zijn verbeteringen van de website www.artistatwork.be voorzien, met name om 
de mogelijkheid van het indienen van een elektronische aanvraag beter zichtbaar te maken. 

Focus op een aantal kwesties 

1. Beknopte aanvragen

De Commissie stelt vast dat er nog steeds veel te veel onvolledige aanvragen zijn, ondanks de uitgebreide informatie 
op de officiële website van de Commissie en in de jaarverslagen. 

Om aanvragen te kunnen behandelen, moet de Commissie weten in hoeverre een activiteit van artistieke aard is. 

Wij herinneren eraan dat op de FAQ-tab van onze site een reeks aanbevelingen staan om aanvragers te helpen 
aan de vereisten van de Commissie te voldoen. 

2. Kunstenaarskaart een aangifte van prestaties: enkele vaststellingen

In 2020 voerde de FOD Sociale Zekerheid een evaluatie uit van het platform Artist@Work, die tot een aantal 
bevindingen leidde. 

In de eerste plaats moet een onderscheid worden gemaakt tussen kunstenaars die online aangifte kunnen doen 
en kunstenaars die dat moeten doen.

Wie moet prestaties online invoeren?

Alle kunstenaars die op het platform een kaart hebben aangevraagd en een positieve beslissing hebben ontvangen 
(volledige of gedeeltelijke aanvaarding).

Uit onze gegevens blijkt dat 11,72% van deze kunstenaars melding maakte van ten minste één prestatie.

Wie kan prestaties online invoeren?

• Artiesten die vóór de lancering van het platform een kaart ontvingen, kunnen overschakelen van een 
papieren naar een elektronische registratie van hun prestaties. Het enige wat ze moeten doen is aangifte 
doen van een prestatie. Vanaf dat moment wordt hun meegedeeld dat zij door de aangifte van een prestatie 
definitief afzien van het papieren systeem.

Slechts 178 van de 35686 kunstenaars hebben ten minste één prestatie ingevoerd en zijn daarom 
overgeschakeld op het elektronisch systeem. Het gaat dus om 0,50% van de kunstenaars.

• Kunstenaars die na de lancering van het platform een aanvraag op papier indienden en een kaart ontvingen. 
Zij moeten eerst contact opnemen met het secretariaat van de Commissie Kunstenaars en kunnen, na 
aanpassing door een medewerker, hun prestaties voortaan online invoeren.

http://www.artistatwork.be
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Uit onze gegevens blijkt dat 1,21% van deze kunstenaars ten minste één prestatie heeft aangegeven.

Opvallend is het extreem lage aantal kunstenaars dat ten minste één prestatie aangaf.

De Commissie stelt vast dat ze zich geen juist beeld kan vormen van de controles die door de inspectiedienst 
worden uitgevoerd. Er zijn weinig controles daar het platform geen verplicht instrument is. Enkel de 
kunstenaars die het platform gebruiken, zouden dus immers het risico lopen om gecontroleerd te worden 
en in voorkomend geval bestraft te worden.

Wij betreuren deze situatie in de wetenschap dat de afgifte van kunstenaarskaarten veel administratief 
werk vergt op het niveau van de Commissie Kunstenaars.

De Commissie Kunstenaars is van mening dat zij veel tijd moet besteden aan het bestuderen van elk dossier 
en volledige dossiers met elementen, proefdrukken en illustraties eist, zodat er uiteindelijk, wanneer de 
kaart eenmaal is uitgereikt, geen verdere follow-up meer is. 

De voorafgaande controle van de Commissie is dus belangrijk, terwijl de controle achteraf bijna onbestaande 
is.

3. Beperking definitie art 1bis 

Voor de afgifte van kaarten en visa is de Commissie gebonden aan de definitie in artikel 1bis van de wet van 27 
juni 1969 en aan artikel 17 van haar huishoudelijk reglement.

Artikel 1 bis bepaalt 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”. 

In de praktijk stelt de Commissie vast dat er steeds meer activiteiten zijn die moeilijk in deze definitie passen, en 
ook steeds meer “grens”-activiteiten zoals het maken van videospelletjes.

Er zij echter op gewezen dat dezelfde definitie ook in andere sociale wet- en regelgeving wordt gebruikt, ook al is 
de Commissie Kunstenaars niet de bevoegde instantie om deze teksten te interpreteren:

• Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 353bis/13 (vermindering van bijdragen).
• Artikel 27, 10°, van het KB van 25.11.1991.
• Artikel 1, 18°, van het MB van 26.11.1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.

4. Minderjarigen (-16 jaar)  

De Commissie ontvangt steeds meer aanvragen voor kunstenaarskaarten van minderjarigen. 

Op grond van de regelgeving mogen minderjarigen werken wanneer vooraf door de directeur-generaal van de AD 
Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onder 
bepaalde voorwaarden (naleving van werktijden, rusttijden, enz.) een afwijking is toegestaan. 

Er is geen arbeidsovereenkomst, het gaat om een overeenkomst die wordt gesloten met de ouders.

Er is geen verplichting tot verloning en als er een verloning is, is er geen plafond. Bovendien hoeft bij de RSZ geen 
Dimona-aangifte te worden gedaan.
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De vraag rijst wat het nut is voor minderjarigen om de KVR te gebruiken. 

Er zij op gewezen dat het aanvragen van een afwijking om de kaartaanvragen van een minderjarige te behandelen, 
niet echt zin heeft. In feite moet deze afwijking vooraf worden aangevraagd door het bedrijf dat de minderjarige 
in dienst neemt, voor alle minderjarigen en voor elke dag van de prestatie. Het is dus niet aan de ouders om deze 
aanvraag te doen.  

Volgens de RSZ gaat het, in het kader van artikel 1bis, om een uitbreiding van de wet betreffende de maatschappelijke 
zekerheid voor de kunstenaars (voor hun sociaal statuut en hun sociale rechten zoals werkloosheid, pensioen, 
geneeskundige verzorging, …), die juridisch gezien bekwaam zijn om een arbeidsovereenkomst te sluiten, maar 
die niet door een arbeidsovereenkomst kunnen worden gebonden, omdat niet aan alle essentiële elementen voor 
het bestaan van dergelijke overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 is voldaan (over het algemeen de 
band van ondergeschiktheid).

Minderjarige kinderen jonger dan 15 jaar die geen handelingsbekwaamheid hebben om een arbeidsovereenkomst 
te sluiten (als student) en die nog voltijds leerplichtig zijn, kunnen dus a fortiori niet onderworpen worden aan de 
sociale zekerheid op basis van artikel 1bis. 

Hetgeen voorafgaat, geldt voor de KVR, die volgens de RSZ bedoeld is voor amateurkunstenaars (die daarnaast 
reeds werk hebben) of beginners (die vaak werkloos zijn en geen werkloosheidsuitkering ontvangen wanneer 
zij een kleine vergoeding ontvangen),  amateurkunstenaars of beginners die, wanneer zij de bedragen van deze 
regeling overschrijden, definitief vallen onder de groep bedoeld bij artikel 1bis.

De RSZ geeft dus aan dat deze regeling niet van toepassing is op minderjarige kinderen voor wie de ouders uiterlijk 
een maand vòòr de datum van de eerste activiteit een individuele afwijking bij de FOD Werkgelegenheid moeten 
aanvragen, omdat er dwingende voorwaarden moeten worden nageleefd, zowel wat betreft de duur en het 
uurrooster van de activiteit als wat betreft de bezoldiging.
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DEEL 2: STATISTIEKEN 

Algemene statistieken 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde behandelingstijd van aanvragen:  

Medewerker Mede-
werker

Kunstenaar Kuns-
tenaar Totaal

CARD ZV VISA CARD ZV VISA

ACCEPTED 10,42 83,38 63,13 13,29 12,75 79,33 77,88 16,85 15,61

PARTIALLY_
ACCEPTED 124,49 0 86,59 114,93 113,99 161,00 70,75 101,68 105,44

REFUSED 111,07 0 88,91 110,02 99,16 126,60 106,63 99,82 103,6

Totaal 49,59 74,11 74,85 51,06 45,46 117,26 82,34 48,49 49,4

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal ingediende aanvragen per activiteitensector: 

Sector
CARD

CARD
ZV

ZV
VISA

VISA Totaal
algemeen DE FR NL FR NL DE FR NL

Audiovisuele 
kunsten 1 671 228 900 0 6 6 0 42 33 75 981

Plastische 
kunsten 1 413 397 811 2 2 4 1 62 52 115 930

Choreografie 2 225 239 466 0 0 0 0 16 8 24 490

Literatuur 0 78 120 198 0 0 0 0 11 10 21 219

Muziek 11 919 1 275 2 205 3 17 20 0 88 63 151 2 376

Spektakel 0 242 97 339 0 3 3 0 26 12 38 380

Theater 0 204 235 439 0 3 3 0 33 29 62 504

Totaal 15 2 752 2 591 5 358 5 31 36 1 278 207 486 5 880
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in 2020 ontvangen aanvragen, uitgesplitst naar regio: 

Jaar Regio Provincie CARD ZV VISA Totaal

2020

Brussel Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest 1650 11 206 1 867

Subtotaal 1 650 11 206 1 867

Vlaanderen Antwerpen 1115 8 99 1 222

Vlaams-Brabant 567 3 30 600

West-Vlaanderen 519 2 30 551

Oost-Vlaanderen 891 16 89 996

Limburg 319 2 29 350

Subtotaal 3 411 31 277 3 719

Wallonië Waals-Brabant 327 2 14 343

Henegouwen 554 2 30 586

Luik 533 3 24 560

Luxemburg 95 2 4 101

Namen 274 3 15 292

Subtotaal 1 783 12 87 1 882

2020 Totaal 6 844 54 570 7 468

Algemeen totaal 6 844 54 570 7 468

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de prestaties die in 2020 zijn ingevoerd: 

% 
kunstenaars 

die ten 
minste één 

prestatie 
melden

Aantal 
kunstenaars 

met ten 
minste 

één prestatie

Aantal 
kunstenaars 

met 
erkenning 

kaart

Aantal
prestaties

Gemiddeld aantal 
prestaties gemeld 

voor 
kunstenaars 

met ten minste 
één prestatie

Gemiddeld aantal 
prestaties gemeld 

voor 
kunstenaars 

met ten minste 
één prestatie

Ingevoerd 
door 

medewerker
0,77 % 51 1,85 % 286 5,61

Ingevoerd 
door 

kunstenaars
9,61 % 822 15,57 % 5 736 6,98

Herhaling 1,06 % 383 1,07 % 2 942 7,68
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Aantal klachten  

Tussen april en december 2020 ontving de Commissie: 

• 18 klachten aan Franstalige zijde. 
• 63 klachten aan Nederlandse zijde.

Het merendeel van deze klachten heeft betrekking op weigeringsbeslissingen en op vertragingen bij de afgifte 
van de kunstenaarskaart. 

Geschillen 

In 2020 werden, naast de hangende zaken, 9 nieuwe beroepen ingediend tegen de beslissingen van de Commissie 
Kunstenaars. Deze beroepen betreffen enkel de weigeringen tot aflevering van de kunstenaarskaart.

Dit vertegenwoordigt minder dan 0,1% van het totale aantal in 2020 ontvangen aanvragen. 

Dankwoord  

De Commissie Kunstenaars wil alle medewerkers bedanken die bijdragen aan het goede verloop van de 
werkzaamheden van deze Commissie en aan het opstellen van dit jaarverslag. 



Commissie Kunstenaars

FOD Sociale Zekerheid | DG Beleidsondersteuning en -coördinatie
Administratief Centrum Kruidtuin | Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 115, 1000 Brussel

Tel: 2/507 87 22, 02/528 63 50 en 02/528 63 55

E-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be

Verantwoordelijke uitgever: Peter Samyn
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