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DEEL 1

Inleiding 

Het is het 2de – en hopelijk het laatste – jaar, dat de Commissie – noodgedwongen – virtuele vergaderingen houdt, 
wat de administratieve werking stroever maakt.

Gedurende deze pandemie werd vastgesteld, dat het aantal ingediende aanvragen voor kaarten, visa en in mindere 
mate zelfstandigheidsverklaringen, gestaag toenam. Dit bewijst dat de kunstensector zeer creatief en ook innoverend 
werkt.

Naast de klassieke activiteiten worden steeds meer aanvragen ingediend in de mediakunst. Dit verplicht de 
Commissie om mee te evolueren en deze activiteiten correct te evalueren. 

Het bedroeft de leden van de Commissie weliswaar, dat vele aanvragen over deze (nieuwe) activiteiten onjuist/
onnauwkeurig worden geformuleerd, weinig uitleg/illustratie wordt verstrekt, zodat een ongunstige beslissing 
moet worden verleend bij gebrek aan sluitende informatie. Er worden thans initiatieven genomen om hieraan te 
verhelpen. De administratieve diensten getroosten zich de moeite om de aanvrager op te bellen/ te mailen/ een 
vragenlijst te bezorgen, om nadere informatie te bekomen.

Het is geweten, dat de taken en de werking van de Commissie aan hervorming toe zijn om een nog betere 
dienstverlening te waarborgen.

Opdracht 

Opdracht van de Commissie

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

Ze moet met name voor het volgende instaan: 

1. de kunstenaars informeren over hun rechten en plichten op het vlak van sociale zekerheid; 
2. een kunstenaarskaart, een kunstenaarsvisum en een zelfstandigheidsverklaring afleveren; 
3. adviezen formuleren over de vraag of de aansluiting van een kunstenaar bij een sociaal verzekeringsfonds 

voor zelfstandigen overeenstemt met de sociaaleconomische realiteit; 
4. adviezen formuleren over wetsontwerpen, besluitontwerpen en alle normprojecten die haar worden voorgelegd 

door de auteur van deze projecten. 
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Samenstelling 

De volgende personen zijn aangesteld1: 

Voorzitter 
De heer Fernand DE VLIEGHER.

Kamer van de Franse taalrol

Effectieve leden:

• Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Pierre DELCHEVALRIE;
• Een vertegenwoordigster van het RSVZ: mevrouw Naômy FORGES;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Claire DE HAAN.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:

• CGSLB: de heer Jean-François LAMBILLON;
• 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;
• De heer Jamal YOUSSFI;
• Mevrouw Astride NDEREGAKURA.

Een vertegenwoordiger van de franse gemeenschap:

•  De heer Pol MARÉCHAL.

Een vertegenwoordiger van de duitstalige gemeenschap, wanneer de kamer van de franse taalrol kennis moet 
nemen van een dossier van een kunstenaar die in de duitstalige gemeenschap woont:

• De heer Jörg ZIMMERMANN.

Plaatsvervangende leden:

Voorzitter 
De heer Rudi LECOUTRE; 

• Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Pascal KESTEMAN;
• Een vertegenwoordigster van het RSVZ: mevrouw Maïté DE VANGELIO;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Murielle LEJEUNE.

1 Sinds 7 augustus 2014, bij het 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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Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:

• CGSLB: de heer Roland DOMINIK;
• CSC: de heer Didier GILQUIN;
• FGTB: de heer Stéphane PIRON.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

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

Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:

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

Kamer van de Nederlandse taalrol

Effectieve leden:

• Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Evert STERCKX;
• Een vertegenwoordigster van het RSVZ: mevrouw Godelieve VANDEMOORTEL;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Kelly VERBERCKMOES.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele syndicale organisaties:

• ACLVB: de heer Ziggy DUQUET;
• ACV: de heer Tijs HOSTYNS;
• ABVV: mevrouw Sofie HAESAERTS.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

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

Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:

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

Een vertegenwoordiger van de vlaamse gemeenschap:

• De heer Carlos BOERJAN.

Plaatsvervangende leden:

• Een vertegenwoordigster van de RSZ: mevrouw Annelies VANDENBERGHE;
• Een vertegenwoordiger van het RSVZ: mevrouw Eveline VANDERCRUYSSEN;
• Een vertegenwoordigster van de RVA: mevrouw Ilse SWINNEN.
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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 Sophie VAN LAERE;
• De heer Ioan KAES;
• Mevrouw Niek VERLINDEN.

Drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:

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

Syndicale organisaties
CGSLB: Jean-François 
LAMBILLON
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: Maïté DE VANGELIO
RVA: Murielle LEJEUNE

Syndicale organisaties
CGSLB: Roland DOMINIK
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: Evert STERCKX
RSVZ: Godelieve 
VANDEMOORTEL
RVA: Kelly VERBERCKMOES

Syndicale organisaties
ACLVB: Ziggy DUQUET
ACV: Tijs HOSTYN
ABVV: Sofie HAESAERTS

Werkgeversorganisaties
Liesbeth DEJONGHE
Paulien NATENS 
Amin DRIDI

Artistieke sector
Nikol WELLENS
Yannick GANSEMAN
Barbara DELFT

Plaatsvervangende leden
RSZ: Annelies 
VANDENBERGHE
RSVZ: Eveline 
VANDERCRUYSSEN
RVA: Ilse SWINNEN

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

Werkgeversorganisaties
Sophie VAN LAERE
Ioan KAES
Niek VERLINDEN

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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Activiteiten 2021 

1. Vergadering met Mediarte

De voorzitter en het secretariaat van de Commissie zijn samengekomen met mevrouw Joelle DAGRY, consultant 
bij Mediarte en ook lid van de Commissie Kunstenaars. 

Deze vergadering had tot doel de manier te bespreken waarop wij middelen zouden kunnen invoeren om de 
kwaliteit van de door de aanvragers verschafte dossiers te verbeteren.

Tijdens deze vergadering heeft mevrouw Dagry het idee voorgelegd om Webinars te organiseren om de nodige 
informatie over te brengen en de verschillende vragen van de aanvragers te beantwoorden.

2. Vergadering Cultuurloket

Het platform Artist@work is niet statisch, maar is toekomstgericht. De ontwikkelingen in de kunstensector worden 
op de voet gevolgd waarbij het doelpubliek zijn gading kan vinden in een onnoemelijk aantal activiteiten. Naast 
deze updates maakt dit het er voor de secretariaten niet altijd gemakkelijker op om deze complexe materie in 
goede banen te leiden. 

Zo worden deze geconfronteerd met een hele reeks omschrijvingen, de ene wat beter uitgewerkt dan de andere. 
De vraag kan gesteld worden of dit naar de toekomst toe op communicatief vlak kan worden verbeterd of dat dit 
ligt aan de houding van de kunstenaar zelf die er niet de nodige tijd voor uittrekt om zijn activiteiten te omschrijven 
en te illustreren. 

Vandaar de aanzet die onze Voorzitter van de Commissie gaf, in samenspraak met de secretariaten, om van 
gedachten te wisselen met het Cultuurloket, dat over een waaier van ervaringen beschikt die nuttig kunnen 
zijn om de verwachtingen van de medewerkers in te lossen. Zo werd in december 2021 een eerste ontmoeting 
georganiseerd om mekaars wensen en ideeën uit te wisselen met het doel vooral de kunstenaar sneller en 
efficiënter te kunnen helpen. Bijkomende afspraken werden gemaakt voor het voorjaar 2022 om gedetailleerder 
en concreter te werk te gaan.

Elke aanvraag bewaart haar eigenheid en het mag niet de bedoeling zijn om iedereen in een vakje te stoppen. 
Overeenkomstig de wet moet elke aanvrager van een kunstenaarskaart kunnen aantonen dat er sprake is van een 
artistieke prestatie en moet dit steeds in opdracht zijn. 

Zo ontstond reeds het idee met het Cultuurloket om naar de toekomst toe strenger op te treden naar de kunstenaars 
toe en duidelijke afspraken te maken over wat bij de aanvraag moet zitten, zo niet zal hun aanvraag niet behandeld 
worden (ontvankelijkheidsverklaring van een aanvraag). Er kan overwogen worden om gerichte vragen te stellen 
over de vorm van de activiteiten (eventueel verplichtend), desgevallend in het kader van welke opdracht dit 
gebeurt. De administratie moet duidelijk kunnen aangeven wat zij nodig heeft om het artistieke karakter van een 
aanvraag te kunnen inschatten. 

In die zin is het Cultuurloket het aanspreekpunt bij uitstek. Zij kennen ons doelpubliek en kunnen  ons meer 
informatie verschaffen, maar vooral ook raad geven over de zaken waaraan we meer aandacht moeten besteden. 
Zij kunnen ons helpen om over bepaalde punten tot een consensus te komen mits aanbrengen van informatie en 
kunnen zodoende ook de commissieleden ondersteunen.

Ten slotte stellen de administraties vast dat in het kader van visumaanvragen alsook de Zelfstandigheidsverklaringen 
de aanvrager niet goed beseft dat daar consequenties (sociale verplichtingen) aan verbonden zijn. Meermaals 
wordt het secretariaat ingeschakeld om de betrokken kunstenaar te verzoeken om zijn/haar aanvraag concreter 
te omschrijven en te illustreren.
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Ook in het kader van Visa als Zelfstandigheidsverklaringen wenst het Cultuurloket te benadrukken dat betrokkenen 
gerust mogen doorverwezen worden naar hun, zodat zij hen in deze materie kunnen helpen en hen wegwijs 
kunnen maken.

3. Deelname aan een werkgroep door sommige leden van de commissie, met uitzondering van 
de sociale partners, aan de vergaderingen van de technische werkgroep WITA

Een participatief platform Working in the arts (WITA) werd in 2021 opgericht.
Dit platform maakt het voor de kunstenaars mogelijk deel te nemen aan debatten, voorstellen te formuleren, enz. 

Een technische werkgroep, die hoofdzakelijk is samengesteld uit deskundigen van de artistieke en culturele sector, 
werd ook opgericht en is ongeveer 50 keer samengekomen sinds de oprichting ervan.

Deze technische werkgroep heeft voorstellen tot hervorming van het statuut van de kunstenaars – en ruimer van 
de kunstwerkers – geformuleerd over de volgende punten:

• De evolutie van de Commissie Kunstenaars naar een Kunstwerkcommissie.
• De amateurkunstenvergoeding (regeling die de huidige KVR zal vervangen).
• De regels op het vlak van werkloosheid.

Deze voorstellen zijn online beschikbaar op het WITA-platform.

De personeelsleden van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars hebben de deskundigen van deze groep 
begeleid in hun denkoefening, met name over het aspect hervorming van de Commissie Kunstenaars. 

4. Deelname aan de vergaderingen van de NAR

De NAR (Nationale Arbeidsraad) werd verzocht advies uit te brengen over de voorstellen van de technische 
werkgroep WITA (Working in the arts). 

De NAR is in 2021 verscheidene keren samengekomen en kon voor het beantwoorden van bepaalde vragen 
een beroep doen op de aanwezigheid en de deskundigheid van de personeelsleden van het secretariaat van de 
Commissie Kunstenaars.

Op 7 december 2021 werd een advies uitgebracht dat online beschikbaar is: advies-2257.pdf (cnt-nar.be), waarin 
de voormelde personeelsleden hartelijk werden bedankt voor hun medewerking.

5. Advies van de Commissie over WITA

De Minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, heeft de Commissie Kunstenaars verzocht een advies uit te 
brengen over de voorstellen van de technische werkgroep WITA.

Om op dit verzoek om advies te kunnen reageren, is de Commissie samengekomen in plenaire vergadering en 
heeft zij het advies van haar leden kunnen inwinnen.

Laatstgenoemden hebben de noodzaak van een hervorming van het kunstenaarsstatuut kunnen benadrukken en 
relevante opmerkingen kunnen formuleren op basis van hun ervaring als lid van de Commissie.

https://workinginthearts.be/
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2257.pdf
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Focus op bepaalde activiteiten 

Focus op extra ondersteuning - vorming Secretariaat 

Het secretariaat van de Commissie stelt vast dat veel aanvragen die ons toegestuurd worden onvolledig en 
onduidelijk opgesteld zijn. 

Veel aanvragers lijken van de veronderstelling uit te gaan dat hun aanvraag sowieso aanvaard zal worden. Ze 
schijnen dit te beschouwen als een zuiver administratieve handeling eerder dan een aanvraag die met de nodige 
aandacht dient te gebeuren. Dit idee wordt versterkt doordat veel artiesten (die een verlenging aanvragen) deze 
toekenning aanvankelijk ook automatisch kregen.

Een werkpunt is om dit naar de toekomst toe nog communicatiever te maken. 

Enkele problemen

1. Goed gedocumenteerde dossiers bij de rechtbanken

De Commissie Kunstenaars betreurt helaas dat heel wat kunstenaars, nadat hun kunstenaarskaart is geweigerd, 
met name wegens een gebrek aan informatie in hun dossier, een zeer goed gedocumenteerd beroep indienen bij 
de arbeidsrechtbank.

De bij de Commissie Kunstenaars ingediende dossiers zijn zeer beknopt, terwijl wij na de indiening bij het gerechtelijk 
beroep vaststellen dat de aanvrager talrijke documenten voorlegt, die hij in eerste instantie niet bij de Commissie 
heeft ingediend.

Wij betreuren deze situatie en verzoeken de aanvragers ons een volledig en goed onderbouwd dossier toe te 
zenden in plaats van te wachten tot er beroep wordt aangetekend.

2. Door de kunstenaars bijgevoegde links die niet werken

De Commissie stelt vast dat in heel wat dossiers de links (URL) niet werken of ontoereikend zijn.
Wij kunnen de volgende voorbeelden noemen:

• Link naar een LinkedIn, Instagram- of Facebookpagina die niet openbaar is.
• Link naar een website in aanbouw en dus niet toegankelijk.
• Link naar een website zonder een expliciet verband met de aanvraag.

Wij verzoeken aanvragers ook We Transfer-links te vermijden, aangezien wij niet kunnen garanderen dat deze 
tijdig worden geopend, zodat de link kan zijn vervallen tegen de tijd dat het bestand bij de leden wordt ingediend.

3. De kunstenaars worden opgeroepen

Hoewel de vergaderingen via SKYPE verliepen wegens de pandemie werden in 2021 nog heel wat kunstenaars 
opgeroepen in het kader van hun aanvraag voor een visum. 

Dit gaf hun de gelegenheid om hun activiteit nader toe te lichten aan de leden en hun vragen te beantwoorden.

Hierdoor kon de Commissie zich een weloverwogen oordeel vormen over bepaalde omstreden of delicate activiteiten. 
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4. Verlengingen niet automatisch, verandering in wetgeving

In 2021 vervielen de eerste kunstenaarskaarten die in 2016 werden afgeleverd.

Wij herinneren u eraan dat de kunstenaarskaarten niet automatisch verlengd worden.

De aanvragen worden dus één voor één opnieuw onderzocht.

Dit valt te verklaren onder meer door het feit dat de kaarten in 2016 automatisch werden afgeleverd, wat nu niet 
meer het geval is sinds de wijziging in de reglementering werd aangebracht bij het ministerieel besluit van 13 
maart 20172.  

Er is ook geen automatische verlenging voor visa of zelfstandigheidsverklaringen. Aanvragers moeten aantonen 
dat zij actief zijn gebleven in de eerder toegekende activiteiten, indien zij een verlenging wensen.

5. Werkdrukt nog steeds even hoog

In 2021 blijft de werkdruk nog steeds hoog. Hierna volgen enkele KPI’s3 om dit te illustreren. 

Projecten 2022  

• De Voorzitter van de Commissie Kunstenaars zal in 2022 deelnemen aan een hoorcollege over de dj-
activiteit, evenals aan een cursus circuskunsten, dit om zijn expertise over de activiteiten in kwestie uit 
te breiden.

• Het team van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars zal, in samenwerking met de organisaties 
van de artistieke sector, Webinars organiseren om kunstenaars duidelijker te informeren.

• Net als in 2021 zal het personeel van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars de deskundigen van deze 
werkgroep begeleiden in hun denkoefening rond nieuwe thema’s in verband met het kunstenaarsstatuut. 
Het nieuwe statuut zal voor de administratie en de commissie de nodige aanpassingen betekenen en dit 
zal uiteraard ook tijd vragen.

2 Ministerieel besluit van 13 maart 2017 tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van 
het visum ‘kunstenaars’, B.S. 24 maart 2017.

3 KPI: kritische prestatie-indicator.

350 mails/maand

450 oproepen/
maand

tussen 600 en 1300 
aanvragen/maand

30 vergaderingen 
Commissie/jaar
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DEEL II: STATISTIEKEN

Algemene statistieken

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal in 2021 ontvangen aanvragen (kaart, visum, ZV): 

Jaar/maand
KAART

KAART
ZV

ZV
VISUM

VISUM Algemeen 
totaalDE FR NL DE FR NL DE FR NL

2021

12 1 279 245 525 1 5 3 9 0 33 33 66 600

11 5 402 414 821 0 4 4 8 0 24 55 79 908

10 2 564 524 1090 0 6 5 11 0 44 38 82 1183

9 6 741 596 1343 0 8 6 14 1 53 62 116 1473

8 1 500 447 948 0 5 5 10 0 30 36 66 1024

7 0 426 434 860 0 1 5 6 1 37 43 81 947

6 1 328 357 686 0 4 4 8 0 46 45 91 785

5 0 290 254 544 0 4 4 8 0 36 33 69 621

4 1 243 230 474 0 4 1 5 0 29 36 65 544

3 2 247 264 513 0 3 1 4 0 35 47 82 599

2 1 176 225 402 0 1 0 1 0 41 33 74 477

1 2 177 226 405 1 2 1 4 0 35 31 66 475

2021 Totaal 22 4373 4216 8611 2 47 39 88 2 443 492 937 9636

Algemeen 
totaal 22 4373 4216 8611 2 47 39 88 2 443 492 937 9636

1. In 2021 ontvangen aanvragen

DE FR NL

KAART

DE FR NL

VZ

DE FR NL

VISUM

22 2 2 443 492
47 39

4373 4216
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2. Aanvragen voor een kunstenaarskaart

Jaar/maand FR NL

2021

12 279 246

11 402 419

10 564 526

9 741 602

8 500 448

7 426 434

6 328 358

5 290 254

4 243 231

3 247 266

2 176 226

1 177 228

Algemeen totaal 4.373 4.238
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3. Aanvragen voor een ZV

Jaar/maand FR NL

2021

12 5 4

11 4 4

10 6 5

9 8 6

8 5 5

7 1 5

6 4 4

5 4 4

4 4 1

3 3 1

2 1 0

1 2 2

Algemeen totaal 47 41
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4. Aanvragen voor een kunstenaarsvisum

Jaar/maand FR NL

2021

12 33 33

11 24 55

10 44 38

9 53 63

8 30 36

7 37 44

6 46 45

5 36 33

4 29 36

3 35 47

2 41 33

1 35 31

Algemeen totaal 443 494

1      2      3      4      5      6      7      8      9    10   11   12
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5. Statistieken op basis van beslissingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per soort aanvraag genomen beslissingen: 

KAART ZV VISUM Totaal

ACCEPTED 5.542 64,36% 28 31,82% 363 38,74% 5933

PARTIALLY_ACCEPTED 324 3,76% 0 0 139 14,83% 463

REFUSED 1.872 21,74% 15 17,05% 141 15,05% 2028

TUSSENTIJDSE STATUS* 872 10,13% 45 51,14% 294 31,38% 1211

SUBMITTED 1 0,01% 0 0 0 0 1

Totaal 8611 100,00% 88 100,00% 937 100,00% 9636

* Tussentijdse status: het dossier wacht op bijkomende informatie van de kunstenaar of het dossier moet worden 
onderzocht door de Commissie 

6. Statistieken per activiteitensector

Sector
KAART

KAART
ZV

ZV
VISUM

VISUM Algemeen 
totaalDE FR NL DE FR NL DE FR NL

Audiovisuele 
kunsten 0 1.036 131 1.167 0 1 3 4 0 47 42 89 1260

Plastische 
kunsten 1 495 431 927 0 1 2 3 0 85 72 157 1087

Choreografie 0 204 181 385 0 0 0 0 0 20 6 26 411

Literatuur 0 94 77 171 0 2 1 3 0 19 8 27 201

Muziek 9 1.222 1.706 2.937 1 2 15 18 1 101 120 222 3177

Spektakel 0 291 46 337 0 0 1 1 0 33 4 37 375

Theater 1 277 271 549 0 0 2 2 0 31 38 69 620

Algemeen 
totaal 11 3619 2843 6473 1 6 24 31 1 336 290 627 7131
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1036 
(28,63%)

131 
(4,59%)

277 
(7,65%)

272 
(9,53%)

291 
(8,04%)

46 
(1,61%)

495 
(13,68%)

432 
(15,14%)

204 
(5,64%)

181 
(6,34%)

94 
(2,6%)

77 (2,7%)

1222 
(33,77%)

1715 
(60,09%)

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

Choreografie

Literatuur

Muziek

Spektakel

Theater

Franstalige kunstenaarskaart

Nederlandstalige kunstenaarskaart

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

Choreografie

Literatuur

Muziek

Spektakel

Theater
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47 
(13,99%)

42 
(14,43%)

31 
(9,23%)

38 
(13,06%)

33 
(9,82%)

4 (1,37%)

85 
(25,3%)

72 
(24,74%)

20 
(5,95%)

6 (2,06%)

19 
(5,65%)

8
(2,75%)

101 
(30,06%)

121 
(41,58%)

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

Choreografie

Literatuur

Muziek

Spektakel

Theater

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

Choreografie

Literatuur

Muziek

Spektakel

Theater

Franstalig kunstenaarsvisum

Nederlandstalig kunstenaarsvisum
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1 
(16,67%)

3 (12%)2 (8%)
1 (4%)

1 
(16,67%)

2 (8%)

2 
(33,33%)

1 (4%)

2 
(33,33%)

16 (64%)

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

Literatuur

Muziek

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

Literatuur

Muziek

Spektakel

Theater

Franstalige ZV

Nederlandstalige ZV
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7. Statistieken per geslacht

In 2021 hebben wij 4203 aanvragen van vrouwen en 5420 aanvragen van mannen ontvangen.

8. Statistieken per nationaliteit

In 2021 hebben wij 8143 aanvragen van Belgische personen, 1131 aanvragen van personen van de Europese Unie 
en 327 aanvragen van personen buiten de Europese Unie ontvangen.

V

M

Belgen

EU

Behalve EU

In 2021 ontvangen aanvragen verdeeld per geslacht

In 2021 ontvangen aanvragen verdeeld per nationaliteit

44%

85%

56%

12%
3%
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9. Statistieken Beroepen

In 2021 werden 4 beroepen ingediend tegen de beslissingen van de Commissie Kunstenaars die betrekking hadden 
op dossiers inzake kunstenaarskaarten. Er zijn twee beroepen aan Franstalige zijde en twee beroepen langs 
Nederlandstalige zijde.

Dit betekent dus minder dan 1% van het totale aantal van de in 2021 ontvangen aanvragen. 

Sinds het begin van de werkzaamheden van de Commissie werden 29 beroepen ingediend tegen de beslissingen 
van de Commissie. Thans zijn nog steeds 13 zaken hangende. 

Dankwoord

De Commissie Kunstenaars wil alle medewerkers bedanken voor hun bijdrage aan de goede werking 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
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