
VERSLAG AAN DE KONING 

Sire 

 

Het ontwerp van besluit waarvan ik de eer heb het voor te leggen ter ondertekening van Uwe 
Majesteit beoogt het invoeren in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering van een nieuw hoofdstuk XII dat alle regels betreffende het 
recht op werkloosheidsuitkeringen voor de werknemers tewerkgesteld in de kunstensector 
op één plaats samenvat. 

Het ontwerp van besluit past ook bestaande bepalingen van het voormeld koninklijk besluit 
en van het ministerieel besluit van 26 november 1991 tot uitvoering ervan aan teneinde de 
bepalingen op te heffen die betrekking hadden op voormelde werknemers aangezien die 
bepalingen gedeeltelijk werden geïntegreerd in het nieuwe hoofdstuk XII. 

 

Algemene beschouwingen 

De kunstwerkers worden onbetwistbaar geconfronteerd met onzekerheid, met name wegens 
de afwisseling tussen betaalde en onbetaalde periodes, kortetermijncontracten of contracten 
met een taakloon, onzichtbaar werk en een veelvoud aan werkgevers.  

Door de bijzonderheid van de kunstwerkberoepen en de manier waarop ze worden 
georganiseerd, kunnen de loontrekkenden uit de artistieke sector niet worden geïntegreerd in 
de gewone regels van de werkloosheidsreglementering. De loontrekkenden uit de artistieke 
sector zijn immers voor het overgrote deel tewerkgesteld met contracten van korte duur. Ze 
kunnen niet worden geïntegreerd in de gewone regels van de werkloosheidsreglementering 
die de degressiviteit van de uitkeringen verhinderen of temperen. Om die reden heeft de 
reglementering voor die werklozen in een regel voorzien van fixering van het bedrag van de 
uitkeringen. Die regel is voorzien in artikel 116, § 5 van het koninklijk besluit voor de artiesten 
en in artikel 116, § 5bis voor de technici van de artistieke sector. Die fixering vindt plaats op 
het einde van de eerste vergoedingsperiode, om de daling van de uitkeringen als gevolg van 
de overgang naar de tweede vergoedingsperiode te temperen. Die werknemers wisselen 
vervolgens korte arbeidsperiodes af met periodes van werkloosheid. 

Die afwijkende regels vormen voor de werknemer die ze geniet de sociale bescherming die 
nodig is voor de uitoefening van zijn kunst en van zijn activiteiten. Sinds vele jaren echter, en 
de coronacrisis heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt, is de sociale bescherming van 
kunstwerkers niet meer toereikend en is een hervorming noodzakelijk. 

Dat is in het bijzonder gebleken tijdens de verhoren die plaatsvonden binnen de Commissie 
Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 29 mei 2020. Het is met dat 
doel dat het regeerakkoord van 30 september 2020 het volgende bepaalt: 'De regering zal in 
overleg met de sector en de sociale partners bekijken hoe het sociaal statuut voor de 
artiesten verder hervormd kan worden. De overheid formuleert precieze, objectieve en 
eerlijke voorstellen voor bestaande en opkomende kunstenaars, die alle stadia van het 
creatieve werk versterken, van repetitie tot performance, publicatie en verkoop.' De 
bedoeling van het ontwerp van besluit dat u wordt voorgelegd, is het realiseren van dat 
regeerakkoord. 

Dit ontwerp vormt, samen met de wet van XXX tot oprichting van de kunstwerkcommissie en 
tot verbetering van de sociale bescherming van de kunstwerkers en het besluit van XXX 
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betreffende de werking van de kunstwerkcommissie en de verbetering van de sociale 
bescherming van de kunstwerkers, het eerste luik van een globalere hervorming die over 
een termijn van 3 jaar zal worden geëvalueerd. 

Dat eerste luik moet in een coherent geheel worden gelezen en begrepen. De 
kunstwerkcommissie zal de opdracht hebben de artistieke, technische of ondersteunende 
kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten te verifiëren, de harmonie in haar rechtspraak te 
verzekeren en inconsistenties uit de weg te ruimen. De RVA hoeft dat werk dus niet meer te 
doen, maar zal erop toezien dat aan de voorwaarden voor toegang tot en toekenning van 
uitkeringen wordt voldaan. Er wordt een goede samenwerking tussen de instellingen tot 
stand gebracht, met name door de deelname van de RVA aan de werkzaamheden van de 
commissie. 

Dit ontwerp is het resultaat van talrijke overlegmomenten die hebben plaatsgevonden in het 
kader van een werkgroep die tussen 27 april en 8 juli 2021 19 keer is bijeengekomen en 
waarin de kunstensector en de federale regering vertegenwoordigd waren. De werkgroep 
heeft zich ook gebaseerd op bijdragen die zijn geleverd via een samenwerkingsplatform 
waar iedereen getuigenissen kon achterlaten en voorstellen kon doen. Ook de sociale 
partners werden geconsulteerd over de verschillende voorstellen. 
 
In een tweede fase van de hervorming zal de werkgroep ook aanvullende maatregelen 
voorstellen om de werkgelegenheid in de kunstensector verder te ondersteunen en om de 
arbeidsvoorwaarden en de sociaal-economische situatie van de werknemers in die sector te 
verbeteren. 
Dit ontwerp heeft tot doel het bestaande kader te herzien en te verbeteren door duidelijke 
regels vast te stellen die beter zijn aangepast aan de situatie en de noden van de werknemer 
uit de culturele sector. 
 
Het garandeert een grotere deelname van de sector aan de sociale zekerheid en zorgt voor 
meer gelijkheid en solidariteit binnen de sector. 
 
Dit ontwerp versterkt de artistieke praktijk door onder meer rekening te houden met 
onzichtbaar werk, afwisseling tussen inkomsten en uitkeringen, en bijzondere 
arbeidsomstandigheden. De kunstwerker kan bijvoorbeeld werk verrichten dat niet 
onmiddellijk tot een financiële verloning leidt zonder het recht op zijn kunstwerkuitkeringen te 
verliezen. Wanneer die werkzaamheden tot een verloning leiden, kunnen ze aanleiding 
geven tot de erkenning van verschillende arbeidsdagen via de loonconversieregel. Onder die 
voorwaarden van een hernieuwd statuut kan de kunstwerker zijn creatieve werk dus zonder 
beperkingen verrichten. Om de beperkingen op de uitoefening van de creativiteit door de 
kunstwerker verder te verminderen, wordt overwogen dat hij gedurende de volledige periode 
waarin de afwijkende regels van toepassing zijn, zal vrijgesteld zijn van de verplichting om 
actief naar werk te zoeken en niet zal worden onderworpen aan de controle op de actieve 
beschikbaarheid. Om rekening te houden met die onzichtbare arbeid, die gekenmerkt wordt 
door fasen van creatie, voorbereiding, prestatie, realisatie, verspreiding, opvolging enz., 
worden de voorwaarden voor toegang tot de uitkeringen versoepeld. Die vrijstelling is niet 
onverenigbaar met de mogelijkheid tot begeleiding van de gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling, aangezien die werknemers ingeschreven zijn als werkzoekenden. 

 
Het ontwerp beoogt ook de samenhang tussen de verschillende bestaande regels te 
verbeteren en de kunstwerker als een volwaardige werknemer te erkennen. Zo worden 
bijvoorbeeld de voorwaarden voor hernieuwing van de bescherming geharmoniseerd. 
Wanneer de werknemer aan die voorwaarden voldoet, bezorgt hij voldoende prestaties om 
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als actief werkzoekend te worden beschouwd en kan hij een werkaanbieding in een andere 
activiteitensector zonder gevolgen weigeren. 

De kunstwerkcommissie speelt een sleutelrol bij de toepassing van die nieuwe regels, 
aangezien ze de enige instantie zal zijn die bevoegd is om de werknemer te erkennen als 
kunstwerker. Het is ook de enige instantie die de erkenning kan weigeren of intrekken. 

Het is dus enkel indien het statuut van kunstwerker door de kunstwerkcommissie wordt 
erkend via het verlenen of de hernieuwing van het kunstwerkattest “plus” of “starter”, dat de 
werknemer van de afwijkende regels inzake sociale bescherming kan genieten, zonder dat 
bijvoorbeeld de RVA zich tegen die erkenning kan verzetten. De RVA zal er echter voor 
moeten zorgen dat aan de toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden wordt voldaan. 

Het spreekt vanzelf dat een uitstekende samenwerking tussen de verschillende instellingen 
vereist is. Zo kunnen de verschillende instellingen, zoals de RVA, de commissie altijd vragen 
stellen in geval van twijfel over het statuut van kunstwerker van de sociaal verzekerde.  
 
De nieuwe regeling versoepelt de regels voor toegang tot de specifieke regels voor 
kunstwerkers. Die versoepeling wordt gerechtvaardigd door een betere inachtneming van 
onzichtbaar werk, afwisseling tussen inkomsten en uitkeringen, en de arbeidsvoorwaarden.  

Zo kan een werknemer die houder is van een kunstwerkattest “plus” of “starter” en die 
gedurende een periode van 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de 
uitkeringsaanvraag als kunstwerker 156 dagen arbeid aantoont, indien hij daar uitdrukkelijk 
om verzoekt, gedurende 36 maanden aanspraak maken op kunstwerkuitkeringen, mits hij 
gedurende die periode in het bezit is van een geldig attest, afgeleverd door de commissie.  

De referteperiode van 24 maanden varieert niet naargelang van de leeftijd van de 
werknemer. In bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of moederschapsverlof, kan die 
termijn echter worden verlengd.  

De vermindering van het aantal dagen dat nodig is om van de afwijkende regeling gebruik te 
kunnen maken, is met name te verklaren door rekening te houden met onzichtbaar werk en 
met de specifieke kenmerken waarin de artistieke praktijk wordt uitgeoefend. Die keuze is in 
overeenstemming met het regeerakkoord van 30 september 2020, dat tot doel heeft 'alle 
stadia van het creatieve werk (te) versterken, van repetitie tot performance, publicatie en 
verkoop'.  

De werknemer hoeft niet langer een bepaalde verhouding aan artistieke activiteiten te 
hebben om in aanmerking te komen voor de afwijkingsregels. De commissie is er namelijk al 
mee belast om na te gaan of de werknemer wel degelijk een kunstwerker is op basis van een 
gestaafd dossier. Het artistieke, technische of ondersteunende aspect wordt dus geenszins 
uitgesloten van de toegang tot de voordelen, maar wordt overgeheveld naar het niveau van 
de kunstwerkcommissie, die door het verlenen of de hernieuwing van het attest garandeert 
dat de regels daadwerkelijk en uitsluitend op het doelpubliek van toepassing zijn. De 
kunstwerkcommissie levert alleen een kunstwerkattest “plus” of “starter” af op basis van een 
goed onderbouwd dossier waaruit blijkt dat de aanvrager inderdaad op het domein van de 
kunst werkzaam is. De kunstwerkcommissie zal het attest ook enkel hernieuwen als de 
aanvrager een dossier voorlegt op basis waarvan hij zijn statuut als kunstwerker voldoende 
kan bewijzen gedurende de laatste vijf jaar, d.w.z. de periode waarin hij gedekt was door het 
attest.  

In vergelijking met het huidige systeem worden de voorwaarden voor verlenging bij het 
verstrijken of herstel van de toegang tot de afwijkende bepalingen inzake werkloosheid 

3/23CMR Verslag aan de koning van 14-07-2022 (2022A70720.012)



samenhangender gemaakt om te zorgen voor een volledig statuut, meer rechtszekerheid en 
een evenwichtigere bijdrage aan de sociale zekerheid. 

Zo zal een kunstwerker die gedurende de 36 maanden waarin hij de toepassing van de 
afwijkende bepalingen inzake werkloosheid heeft genoten, minstens 78 dagen heeft gewerkt, 
een verlenging krijgen van dat voordeel met 3 jaar, op voorwaarde dat hij nog steeds in het 
bezit is van een geldig kunstwerkattest “plus” of “starter”. Die hernieuwing gebeurt zodanig 
dat de toekenningsperiodes van 36 maanden elkaar zonder onderbreking opvolgen.  

Om rekening te houden met de bijzondere situatie van de kunstwerkers die reeds vóór de 
hervorming de toepassing van de gunstige bepalingen in de werkloosheidsreglementering 
genoten en die al een groot aantal jaren in de sector werkzaam zijn, worden de voorwaarden 
voor verlenging aangepast voor de werknemers die ten minste 18 jaar houder zijn van een 
kunstwerkattest. Voor deze werknemers worden de jaren waarin zij de bevriezing van de 
degressiviteit genoten, in aanmerking genomen om de vereiste 18 jaar te bereiken.  

Als antwoord op de opmerking van de Raad van State, in zijn advies 71.490/3 van 10 juni 
2022, over de rechtvaardiging van de aanpassingen van de hernieuwingsvoorwaarden voor 
die werknemers, moet worden opgemerkt dat die maatregel enerzijds is gerechtvaardigd 
door het feit dat die personen het huidige statuut hebben verworven onder strengere 
voorwaarden en dat ze tot dan de toepassing van verschillende hernieuwingsregels genoten. 
Bovendien is het algemeen geweten dat werk in de sector schaarser wordt naarmate de 
anciënniteit toeneemt. Met die elementen moet dus rekening worden gehouden.  

De tekst houdt ook rekening met de specifieke situatie van de kunstwerkers die recht hebben 
op moederschaps- of adoptieverlof. Ook de voorwaarden rond  hernieuwing worden 
aangepast. Zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft gemeld in 
zijn advies 2002-A/008, hield de loutere verlenging van de referteperiode voor de 
hernieuwing namelijk weinig rekening met de grote veranderingen die de komst en de zorg 
voor een jong kind met zich kunnen meebrengen op het professionele artistieke leven, vooral 
voor ouders die hun kinderen alleen opvoeden. Met de vermindering van het aantal dagen 
kan rekening worden gehouden met de specifieke beperkingen die de komst van een kind 
met zich kunnen meebrengen. De vermindering draagt ook bij tot de 
moederschapsbescherming, die wordt gewaarborgd door de internationale verdragen. Er 
dient ook onderlijnd te worden dat de andere categorieën van werkzoekenden niet 
onderworpen zijn aan een verplichting tot hernieuwing van hun statuut. 

Al die bezorgdheden moeten aanzetten tot het garanderen van gelijkheid in de toegang tot 
hoofdstuk XII en de hernieuwing ervan, en mogen de wettelijke verwachtingen niet schaden. 
Twee overduidelijk verschillende situaties op identieke wijze behandelen, quod non met de 
ingevoerde aanpassingen, had voor discriminatie kunnen zorgen (zie met name EHRM, 6 
april 2000, 'ZAAK THLIMMENOS t. GRÈCE').  

De specifieke situatie van meer ervaren werknemers uit de sector of die recht hebben op 
moederschaps- of adoptieverlof rechtvaardigt de ingevoerde aanpassingen. 

Peri-artistieke, para-artistieke en andere activiteiten worden nu op dezelfde manier in 
aanmerking genomen als artistieke en technische arbeid, om de realiteit van de werknemer 
die vaak niet alleen van zijn kunst kan leven beter te bevatten. Zo kan de kunstwerker die in 
het kader van de arbeidsmarkt aan de sociale zekerheid bijdraagt, ook aanspraak maken op 
de afwijkende bepalingen, op voorwaarde dat hij door de commissie als kunstwerker wordt 
erkend op basis van een zorgvuldige analyse van het gedocumenteerde dossier. 
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Het aantal vereiste dagen voor de werknemer wordt verkregen door de brutoloonmassa te 
delen door een referteloon met een maximum van 78 dagen per kwartaal. Die 
berekeningsmethode wordt dus toegepast ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst en 
de bezoldiging, hoewel ze uiteraard alleen van toepassing is op inkomsten die onderworpen 
zijn aan de sociale zekerheid voor loontrekkenden. Die maatregel voor omzetting van het 
loon is uiteraard van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de kunstwerkers die 
onzichtbaar werk verrichten en afwisselend loon en uitkeringen ontvangen, toegang hebben 
tot sociale bescherming. Voor elke bezoldigde arbeidsdag verricht de werknemer immers 
veel artistiek onderzoek, voorbereiding, enz. Daardoor hebben scheppende kunstenaars die 
hun werk verkopen toegang tot sociale bescherming. Door het resultaat van de conversie te 
beperken tot 78 dagen per kwartaal, garandeert de tekst een betere deelname van de 
kunstwerker aan de sociale zekerheid. Bij de evaluatie die voorzien is drie jaar na de 
inwerkingtreding zal ook het effect van de veralgemening van die loonconversieregel op de 
arbeidsvoorwaarden en de verloning in de kunstensector moeten worden geanalyseerd in 
overleg met de sectorale sociale partners. De toepassing van die maatregel mag zeker niet 
tot gevolg hebben dat de in de collectieve arbeidsovereenkomsten vastgestelde verloning 
wordt beperkt. 

In de ontwerptekst worden ook de maatregelen overgenomen en bestendigd die zijn bepaald 
in het kader van het koninklijk besluit van 2 mei 2021 dat is aangenomen in de context van 
de gezondheidscrisis door het coronavirus. Die maatregelen voorzien in een minimumbedrag 
voor de kunstwerkuitkering door voor die categorie werknemers slechts in twee 
gezinssituaties te voorzien, namelijk werknemers met gezinslast en andere werknemers. De 
coronacrisis heeft de aanhoudende moeilijkheden waarmee werknemers in de kunstensector 
te kampen hebben en de onzekerheid van veel van die werknemers immers scherp aan het 
licht gebracht. Werknemers in de kunstensector bevinden zich in een andere situatie dan 
andere werkzoekenden omdat ze, hoewel ze een werkloosheidsuitkering ontvangen, toch 
werken, wat door de hervorming wordt versterkt. Dat werk is echter onzichtbaar en/of wordt 
gekenmerkt door afwisseling tussen loon en uitkeringen. Dat betekent dat de kunstwerker 
gedurende een lange periode of zelfs zijn volledige loopbaan sociale bescherming nodig kan 
hebben, terwijl het doel van een werkzoekende het vinden van een job is. Het voorzien van 
een specifiek minimumbedrag voor de kunstwerkuitkering en het afschaffen van de categorie 
samenwonende voor die werknemers is niet in strijd met het beginsel van gelijke 
behandeling, aangezien die groep werknemers een atypisch profiel heeft als gevolg van hun 
arbeidsomstandigheden en niet kan worden gelijkgesteld met gewone werklozen. In het 
kader van de hervorming komt de kunstwerker in aanmerking voor een specifieke 
vergoeding waarbij een bedrag wordt vastgesteld voor de volledige toepassingsperiode. 
 
De afwijkende maatregelen bestaan er niet in een basisinkomen in te voeren voor de 
kunstwerker. De kunstwerker die werkt en betaald wordt, heeft immers uiteraard geen recht 
op kunstwerkuitkeringen. …. Dat principe wordt  versterkt door de regel van de niet-
vergoedbare dagen, die bepaalt dat wanneer de werknemer inkomsten ontvangt, bepaalde 
dagen niet worden vergoed bovenop de dagen die hij als gewerkte dagen op zijn 
controlekaart heeft vermeld. Uit het overleg is echter gebleken dat de toepassing van deze 
bepaling bijzondere problemen zou opleveren in de filmproductiesector, aangezien 
collectieve arbeidsovereenkomsten in deze sector vaak hogere loonschalen voorzien. Deze 
schalen zijn bindend voor werknemers en werkgevers in deze sector. Bij wijze van 
voorbeeld, binnen het paritair comité 303.01, bedraagt de minimale dagelijkse verloning (8 
arbeidsuren), voorzien voor een intermitterende comedian (categorie 8) met 12 jaar 
anciënniteit, 262,94 euro. Door het generaliseren van de niet-vergoedingsregeling, bestaat 
het gevaar dat de werknemer, niettegenstaande die voor een dag vergoed zal worden aan 
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het minimumloon, verschillende dagen niet vergoed zal worden. Ter vergelijking, binnen 
paritair comité 304.02 (vermakelijkheidsbedrijf in het Vlaams Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest), bedraagt de minimale dagelijkse verloning (8 arbeidsuren) voor een 
onderbroken werknemer binnen de loongroep B 157,68 euro, wat lager is dan het bedrag 
voorzien door de niet-vergoedingsregeling. Om met deze bijzondere situatie rekening te 
houden, wordt voor deze filmproductiesector dus een uitzondering gemaakt. Het doel van 
deze hervorming is uiteraard niet om reeds gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten te 
ondermijnen of om alternatieve verloningsmethoden te bevorderen. Indien bijkomende 
problemen zouden vastgesteld worden, is ook voorzien dat de minister van Werk, na overleg 
met het beheerscomité van de RVA, andere uitzonderingen kan maken voor specifieke 
sectoren of collectieve arbeidsovereenkomsten. 

  

De ontwerptekst voorziet ook in de mogelijkheid van cumulatie van kunstwerkuitkeringen met 
inkomsten die niet onderworpen zijn aan inhoudingen voor de sociale zekerheid, om een 
grotere cumulatie mogelijk te maken met auteursrechten en naburige rechten. Cumulatie is 
toegestaan tot tweemaal het maximum dat voor andere werklozen geldt, zijnde een bedrag 
van 9.441,12 euro op 1 januari 2022. Qua belastingen worden inkomsten uit auteursrechten 
beschouwd als inkomsten uit roerende goederen tot 37.500 euro en als beroepsinkomsten 
voor het resterende deel. Dat bijzondere fiscale statuut en het daarmee samenhangende 
voordeel worden verklaard door de risico's die verbonden zijn aan het creatieproces, het 
onregelmatige karakter van betaalde activiteiten, afgewisseld met noodzakelijke maar 
onbetaalde periodes van creatie, het prototypische karakter dat eigen is aan artistieke 
producten en prestaties en de wisselvalligheid van succes en trends. Wat de cumulatie met 
werkloosheidsuitkeringen betreft, zijn de inkomsten uit roerende goederen niet aan een 
beperking onderworpen, hetgeen de vraag doet rijzen naar de beperking van het 
auteursrecht, dat onder bepaalde voorwaarden vergelijkbaar is met inkomsten uit roerende 
goederen. Net als op het fiscale vlak rechtvaardigt de specifieke aard van het auteursrecht 
een afwijkende maatregel die opnieuw zou kunnen worden geëvalueerd in het kader van een 
meer algemene hervorming van de fiscaliteit van auteursrechten. 

Aangezien met name de inkomsten uit auteursrechten kunnen schommelen, is het de 
bedoeling die inkomsten over 3 jaar te spreiden. Dat betekent niet dat de controle pas na 3 
jaar zal plaatsvinden. De controle zal namelijk elk jaar gebeuren en elk jaar zal een bedrag 
worden teruggevorderd indien de inkomsten de jaarlijkse limiet overschrijden. Na 3 jaar 
wordt een herberekening gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met alle inkomsten uit 
die 3 jaar. De som van de resultaten van de jaarlijkse berekeningen wordt vergeleken met 
het resultaat van de berekening voor de periode van 3 jaar. Indien het resultaat van die 
vergelijking positief is, wordt een bedrag aan de werknemer teruggegeven. Die techniek 
compenseert het feit dat de werknemer in één jaar van een driejarige cyclus bijzonder hoge 
inkomsten zou hebben gehad. Indien het resultaat van die vergelijking negatief is, moet een 
extra bedrag worden teruggevorderd. 
 
De hervorming is ook niet bedoeld om de subsidiëring van de kunstensector, die niet volstaat 
om in alle behoeften van deze sector te voorzien, via het federale socialezekerheidsstelsel te 
compenseren. De nieuwe regels die worden ingevoerd, mogen op geen enkele manier 
afbreuk doen aan de rechten van kunstwerkers, die nog steeds beschermd worden door het 
arbeidsrecht en alle collectieve arbeidsovereenkomsten. Het overleg tussen de federale 
regering en de regeringen van de deelstaten wordt in dat verband georganiseerd binnen een 
werkgroep van de interministeriële conferentie over de sociaal-economische positie van 
kunstwerkers. 
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Een evaluatie van het nieuwe hoofdstuk XII van het Koninklijk besluit van 25 november 1991 
zal eveneens uitgevoerd worden binnen het kader van de evaluatie van de wet ter instelling 
van de Kunstwerkcommissie en ter verbetering van de sociale bescherming van 
kunstwerkers.  

Tijdens deze evaluatie zal met name rekening gehouden worden met het aspect gender en 
in het bijzonder of, zoals door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
aangehaald werd in haar advies 2022-A/008, de toegang tot hoofdstuk XII specifieke 
problemen met zich meebrengt voor personen die bevallen of een kind adopteren en a 
fortiori in geval van het alleen opvoeden van kinderen. 

BESPREKING VAN DE ARTIKELS 

Artikel 1 van het ontwerp wijzigt artikel 27 van het koninklijk besluit dat de begrippen 
definieert uit de werkloosheidsreglementering. 

1° bepaalt dat de kunstwerker die niet is gebonden door een arbeidsovereenkomst voor de 
toepassing van het werkloosheidsbesluit moet worden beschouwd als een volledig werkloze; 

2° bepaalt dat de kunstwerkuitkering voor de toepassing van het werkloosheidsbesluit moet 
worden beschouwd als een uitkering; 

3° heft de definitie van artistieke activiteit op; 

4° bepaalt wat moet worden verstaan onder 'kunstwerker';  

5° bepaalt wat we moeten verstaan onder 'de kunstwerkcommissie'; 

6° bepaalt wat we moeten verstaan onder 'het individueel kunstwerkattest'. Het gaat om het 
individueel kunstwerkattest “plus” en het individueel kunstwerkattest “starter” die door de 
kunstwerkcommissie afgeleverd worden; 

Het voordeel van de afwijkende maatregelen van het nieuwe hoofdstuk XII staat open voor 
beginnende artiesten die in het bezit zijn van een attest dat door de kunstwerkcommissie 
afgeleverd werd op grond van soepelere criteria. Ze moeten echter aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als niet-beginnende kunstwerkers om de kunstwerkuitkering te kunnen 
genieten. 

7° bepaalt wat we moeten verstaan onder 'de kunstwerkuitkering';  

Artikel 2 van het ontwerp heft het derde lid op van artikel 37, § 1 van het 
werkloosheidsbesluit, waarvan het principe wordt geïntegreerd in hoofdstuk XII door artikel 
18 van het ontwerp (zie de uitleg bij dat artikel) 

Artikel 3 van het ontwerp past artikel 40 van het werkloosheidsbesluit aan. Dat artikel regelt 
de overgang van inschakelingsuitkeringen naar werkloosheidsuitkeringen en voorziet erin dat 
de dagen die aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een wachtuitkering, een 
inschakelingsuitkering, een overbruggingsuitkering of een uitkering in toepassing van de 
wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering niet in aanmerking worden 
genomen om die overgang mogelijk te maken. De bedoeling van die bepaling is dat een 
jonge werknemer geen gewone uitkeringen kan genieten door dagen in te roepen die zijn 
gedekt door een vervangingsinkomen die hij onder soepelere voorwaarden heeft verworven. 
Artikel 3 van het ontwerp bepaalt dat hetzelfde principe geldt voor de dagen gedekt door 
werkloosheidsuitkeringen waarvoor het recht werd verkregen dankzij de soepelere 
toelaatbaarheidsregels voorzien in het kader van de coronacrisis en voor de dagen die 
aanleiding hebben gegeven tot de betaling van de kunstwerkuitkering. 
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Artikel 4 van het ontwerp past artikel 41 van het werkloosheidsbesluit aan. Dat artikel regelt 
de overgang, voor de vrijwillig deeltijdse werknemer die halve uitkeringen ontvangt, tot de 
werkloosheidsuitkeringen van het gewone stelsel en voorziet erin dat de dagen die 
aanleiding hebben gegeven tot de betaling van halve werkloosheidsuitkeringen of een 
uitkering in toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
niet in aanmerking komen om die overgang mogelijk te maken. De bedoeling van die 
bepaling is ook hier dat de dagen gedekt door een vervangingsinkomen verkregen aan 
soepelere voorwaarden niet kunnen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen. Artikel 4 van 
het ontwerp bepaalt voor dezelfde reden dat hetzelfde principe geldt voor de dagen gedekt 
door werkloosheidsuitkeringen waarvoor het recht werd verkregen dankzij de soepelere 
toelaatbaarheidsregels voorzien in het kader van de coronacrisis en voor de dagen die 
aanleiding hebben gegeven tot de betaling van de kunstwerkuitkering. 

Artikel 5 van het ontwerp heft artikel 45, derde lid, 1°, 2° en 3° van het werkloosheidsbesluit 
op. 

Dat artikel bepaalt dat bepaalde activiteiten niet als arbeid worden beschouwd in de zin van 
de werkloosheidsreglementering. Het gaat om de niet-bezoldigde activiteit in het kader van 
een artistieke vorming; de artistieke activiteit die als hobby wordt verricht; en de 
aanwezigheid van de kunstenaar bij een publieke tentoonstelling van zijn artistieke creaties, 
niet bedoeld in artikel 74bis, § 2, derde lid. De nieuwe regels ingevoegd door hoofdstuk XII 
zijn niet enkel bedoeld voor de werknemers die artistieke activiteiten uitoefenen. De 
bepalingen die artiesten specifiek beoogden, moeten worden geschrapt uit de 
reglementering. Het feit dat een niet-bezoldigde vorming geen activiteit is in de zin van artikel 
45 van het werkloosheidsbesluit wordt vermeld in artikel 19 van het ontwerp. De bepaling 
betreffende de vrijetijdsbesteding wordt al beoogd in artikel 45, vierde lid, 5° van het 
werkloosheidsbesluit. De bepaling betreffende de aanwezigheid bij een tentoonstelling van 
zijn eigen creaties wordt geïntegreerd in hoofdstuk XII door artikel 21 van het ontwerp (artikel 
188, § 1, tweede lid, 4°). 

Artikel 6, § 1 van het ontwerp wijzigt artikel 48, § 1 en § 1bis van het werkloosheidsbesluit. 
Die bepaling regelt de cumulatie van de uitoefening van een nevenactiviteit met het genot 
van werkloosheidsuitkeringen en wordt aangepast in die zin dat ze verwijst naar artikel 48bis 
(dat opgeheven wordt). 

Artikel 6, § 2 van het ontwerp heft artikel 48bis van het werkloosheidsbesluit op. Die 
bepaling regelde de cumulatie van artistieke activiteiten met het genot van 
werkloosheidsuitkeringen. De nieuwe regels ingevoegd in hoofdstuk XII door artikel 21 van 
het ontwerp vervangen de oude regels en beogen niet meer enkel de artistieke activiteiten. 

Artikel 7 van het ontwerp past artikel 113 van het werkloosheidsbesluit aan opdat de 
bedragen voorzien in hoofdstuk XII zijn onderworpen aan de indexering voorzien in dat 
artikel. 

Artikel 8 van het project past artikel 71bis aan van het werkloosheidsbesluit dat vermeldt dat 
de uitkeringsgerechtigde werkloze vanaf 60 jaar geen controlekaart meer hoeft te hebben en 
dat die vrijstelling niet van toepassing is op werknemers die een artistieke activiteit 
uitoefenen. 
De verwijzingen naar de artistieke activiteit worden uit het artikel gehaald. 
 
Artikel 9 van het ontwerp voegt een artikel 114bis toe aan het werkloosheidsbesluit dat stelt 
dat kunstwerkers die geen hernieuwing hebben gekregen van het recht op de toepassing 
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van hoofdstuk XII, omdat ze geen nieuw attest hebben verkregen of omdat ze niet voldoende 
arbeidsdagen kunnen bewijzen, een forfaitaire werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen. 

Om recht te hebben op die uitkering, moeten de werknemers ze aanvragen. Die aanvraag is 
gebonden aan een termijn van 12 maanden nadat het recht op de toepassing van hoofdstuk 
XII afliep. 
De bepaling vermeldt dat die uitkering niet wordt beschouwd als een gelijkgestelde 
arbeidsdag waarmee het recht op werkloosheidsuitkeringen kan worden geopend. 
Het uitkeringsbedrag stemt overeen met het bedrag van de forfaitaire uitkering van de derde 
vergoedingsperiode waarop de werklozen die aan het einde van de degressiviteit zijn 
gekomen, recht hebben. 
Het laatste lid bepaalt dat artikel 116 van het werkloosheidsbesluit niet van toepassing is op 
werknemers die de uitkering ontvangen waarvan sprake in het nieuwe artikel 114bis. Artikel 
116 regelt namelijk de evolutie van de vergoedingsperiodes van de werkloze die werd 
toegelaten op basis van de gewone toelatingsvoorwaarden van de 
werkloosheidsreglementering. Artikel 116, § 1 preciseert de voorwaarden waaronder een 
werkloze opnieuw onder de eerste vergoedingsperiode kan vallen en artikel 116, § 2 
preciseert de voorwaarden waaronder de eerste en tweede vergoedingsperiode worden 
verlengd. De uitkering voorzien in het nieuwe artikel 114bis werd niet voorafgegaan door de 
vergoedingsperiodes in artikel 116 waardoor het niet van toepassing is op de werknemer die 
die nieuwe uitkering ontvangt. 
 

Artikel 10 van het ontwerp heft de §§ 1bis, 1ter, 5, 5bis en 8 op van artikel 116 van het 
werkloosheidsbesluit. Die bepalingen voorzagen in afwijkende vergoedingsregels voor 
werknemers die artistieke en technische activiteiten uitoefenden. Het ging enerzijds om een 
terugkeer naar de eerste periode aan soepelere voorwaarden en een bevriezing van de 
degressiviteit voor de kunstenaar of technicus. De nieuwe regels van hoofdstuk XII 
vervangen de vroegere voordelen. 

Artikel 11 van het ontwerp wijzigt artikel 130 van het werkloosheidsbesluit. Die bepaling 
beoogt de vergoede werklozen die meer bepaald nevenactiviteiten cumuleren met 
werkloosheidsuitkeringen. Deze bepaling voorziet in een inkomensgrens die als ze wordt 
overschreden, leidt tot een daling van het bedrag van de werkloosheidsuitkering. De 
bepalingen die hier werden opgeheven beoogden specifiek de inkomsten die werden 
ontvangen uit de uitoefening van een artistieke activiteit. De nieuwe regels ingevoegd in 
hoofdstuk XII door artikel 22 van het ontwerp vervangen de cumulatieregels voorzien in 
artikel 130.  

Artikel 12 van het ontwerp wijzigt artikel 133 van de werkloosheidsreglementering. Artikel 
133, § 1 bepaalt welke werknemers bij de uitbetalingsinstelling een dossier moeten indienen 
met een uitkeringsaanvraag en met alle documenten die de directeur nodig heeft om over 
het recht op uitkeringen te beslissen en het bedrag ervan te bepalen. Artikel 12 vult die lijst 
van werknemers aan met de kunstwerker wanneer hij het recht op zijn kunstwerkuitkering 
wenst te verkrijgen of te vernieuwen of wanneer hij het recht op de forfaitaire 
werkloosheidsuitkering wil vragen dat is vermeld in artikel 9 van het ontwerp. 

Artikel 133, § 2 preciseert de situaties waarin bij de uitkeringsaanvraag een aangifte van de 
persoonlijke en de gezinssituatie moet worden gevoegd. Artikel 12 vervolledigt de lijst van 
die werknemers met de werknemer die voor het eerst het recht op de forfaitaire 
werkloosheidsuitkering aanvraagt, voorzien in artikel 9 van het ontwerp. 
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Artikel 13 van het ontwerp voegt in het werkloosheidsbesluit een hoofdstuk XII toe met 
specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de kunstwerkers.  

Artikel 14 voegt een artikel 181 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 181, eerste lid bepaalt dat de kunstwerker onderworpen blijft aan de bepalingen van 
het werkloosheidsbesluit voor zover hoofdstuk XII daarvan niet afwijkt. 

Het tweede lid bepaalt dat het 'individuele kunstwerkattest' in dit hoofdstuk 'attest' wordt 
genoemd en de 'de kunstwerkcommissie' de 'de commissie'. 

Artikel 15 voegt een artikel 182 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 182, § 1, eerste lid bepaalt wat de voorwaarden zijn voor de kunstwerker om de 
toepassing van hoofdstuk XII te genieten. 

De werknemer moet 156 arbeidsdagen bewijzen in de zin van artikel 37 KB. Dat houdt 
rekening met de normale werkelijke arbeid en bijkomende prestaties zonder inhaalrust, 
verricht in een onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid, vallend beroep of daaronder 
vallende onderneming waarvoor gelijktijdig een loon is betaald dat ten minste gelijk is aan 
het minimumloon vastgesteld door een wets- of reglementsbepaling of door een collectieve 
arbeidsovereenkomst die de onderneming bindt of, bij gebreke daaraan, door het gebruik en 
waarvoor gelijktijdig op het uitbetaalde loon de voorgeschreven inhoudingen voor de sociale 
zekerheid, met inbegrip van die voor de sector werkloosheid, werden verricht. Arbeidsdagen 
bezoldigd onder het referteloon worden niet in aanmerking genomen. 

De 156 arbeidsdagen moeten vallen in een referteperiode van 24 maanden. Die periode 
moet onmiddellijk voorafgaan aan de datum vanaf dewelke de werknemer vraagt om 
uitkeringen te ontvangen als kunstwerker.  

De kunstwerker die de toepassing van de bijzondere bepalingen aanvraagt, moet over een 
geldig attest beschikken. 

Om de bijzondere bepalingen te genieten, moet de kunstwerker een aanvraag om 
werkloosheidsuitkeringen indienen bij een uitbetalingsinstelling. Die aanvraag is 
onderworpen aan de regels van de werkloosheidsreglementering maar moet wel formeel 
verduidelijken dat ze wordt ingediend met het oog op het recht op de specifieke bepalingen 
voor kunstwerkers.  

Artikel 182, § 1, tweede lid voert het principe in van de beperkte toekenning van het recht op 
de bijzondere bepalingen. Dat recht wordt toegekend voor 36 maanden vanaf de datum van 
de toekenning van het recht en wordt berekend van datum tot datum. Het recht is echter 
steeds gekoppeld aan het feit dat de werknemer nog steeds over een geldig attest van de 
kunstwerkcommissie beschikt.  

Artikel 182, § 1, derde lid bepaalt dat gedurende de periode van 36 maanden tijdens dewelke 
de werknemer voldoet aan de voorwaarden om de toepassing van de specifieke bepalingen 
te genieten, hij aanspraak kan maken op de kunstwerkuitkeringen. In geval van volledige 
werkloosheid worden die uitkeringen toegekend in het voltijdse stelsel, ten belope van 6 
uitkeringen per week. 

Artikel 182, § 2 voorziet in het principe van de vernieuwing van de periode van 36 maanden 
voor een nieuwe periode van 36 maanden, ook berekend van datum tot datum en bepaalt de 
voorwaarden van die vernieuwing. 
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De werknemer moet 78 arbeidsdagen bewijzen in de zin van artikel 37 KB die moeten vallen 
in een referteperiode van 36 maanden. Die periode gaat onmiddellijk vooraf aan de datum 
waarop de vorige periode van 36 maanden vervalt. Het gaat om de dag vanaf dewelke de 
werknemer de bijzondere bepalingen niet meer kan genieten. 

Op de datum vanaf dewelke de werknemer de vernieuwing aanvraagt, moet hij nog steeds in 
het bezit zijn van een geldig attest van de kunstwerkcommissie. 

Om de vernieuwing van het recht op de bijzondere bepalingen te kunnen verkrijgen, moet de 
kunstwerker een uitkeringsaanvraag indienen bij een uitbetalingsinstelling. Die aanvraag is 
onderworpen aan de regels van de werkloosheidsreglementering maar moet wel formeel 
verduidelijken dat ze wordt ingediend met het oog op de vernieuwing van het recht op de 
specifieke bepalingen voor kunstwerkers.  

Artikel 182, § 2, tweede lid, voorziet in het principe van het onbeperkte aantal vernieuwingen. 

Artikel 182, § 2, derde lid, voorziet in een afwijking op het aantal nodige arbeidsdagen om 
een vernieuwing te krijgen (39 arbeidsdagen in plaats van 78 arbeidsdagen) ten aanzien 
van: 

- de kunstwerker die de toepassing geniet van het voordeel van de neutralisatie van de 
periodes zoals dat bepaald werd in de oude regeling en die een bepaald 
beroepsverleden bewijst. Dat beroepsverleden komt overeen met het feit dat hij al 18 
jaar een attest als kunstwerker in zijn bezit heeft; 
 

- de werknemer die met moederschaps- of adoptieverlof is geweest gedurende de 
referteperiode waarin de arbeidsdagen aangetoond dienen te worden. 

Artikel 182, § 2, vierde lid bepaalt dat voor het bepalen van die periode ook rekening wordt 
gehouden met de periode tijdens dewelke de werknemer het voordeel genoot van de 
neutralisatie van de degressiviteit op basis van artikelen 116, § 5 en 116, § 5bis, van het KB. 

Artikel 182, § 2, vijfde lid bepaalt dat de nieuwe periode van 36 maanden begint op de 
vervaldag van de vorige periode van 36 maanden, opdat de periodes elkaar zonder 
onderbreking opvolgen. Het gaat om de dag vanaf dewelke de werknemer de bijzondere 
bepalingen niet meer kan genieten. 

Artikel 182, § 2, zesde lid bepaalt dat het recht op kunstwerkuitkeringen wordt toegekend 
volgens de vorm en de modaliteiten die van toepassing zijn op de werkloosheidsuitkeringen. 

Artikel 182, § 2, zevende lid beoogt de situatie waarbij de kunstwerker een zelfstandige 
activiteit in hoofdberoep heeft aangevat tijdens een periode waarin de bijzondere bepalingen 
worden toegepast. De tekst voorziet erin dat de werknemer de vernieuwing kan vragen op 
het einde van de periode van uitoefening van de zelfstandige activiteit. De referteperiode 
gaat in vanaf die datum en de vernieuwing wordt ook toegekend vanaf die datum. De 
referteperiode wordt bovendien verlengd met de periode als zelfstandige, op basis van artikel 
185, § 1, 2°. 

Artikel 182, § 2, achtste lid bepaalt dat de werknemer de vernieuwing niet proactief kan 
vragen. De aanvraag mag wel worden ingediend in de maand die de maand voorafgaat 
waarin de toepassingsperiode afloopt. 

Artikel 182, § 3, eerste lid bepaalt dat het feit dat de toekenning van het recht op de 
toepassing van de bijzondere bepalingen en bijgevolg op de kunstwerkuitkeringen slechts 
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voor een in de tijd beperkte periode wordt toegestaan niet het voorwerp moet uitmaken van 
een aangetekende brief aan de werknemer. 

Artikel 182, § 3, tweede lid voorziet erin dat de uitbetalingsinstelling de werknemer over de 
einddatum van de toepassingsperiode moet verwittigen. Die communicatie moet op 
voorhand gebeuren. 

Artikel 16 voegt een artikel 183 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 183 bepaalt dat de werknemer opnieuw recht op de kunstwerkuitkering kan hebben 
na een onderbreking op voorwaarde dat de toepassingsperiode van 36 maanden niet is 
verstreken en dat hij nog steeds in het bezit is van een geldig attest van de commissie. De 
gewone termijn van 3 jaar voorzien in artikel 42 van het KB is hier niet van toepassing. 

Artikel 17 voegt een artikel 184 in in het werkloosheidsbesluit.  

Artikel 184, § 1, eerste lid betreft het verlies van het recht op de bijzondere bepalingen.  

Dat recht loopt af aan het einde van de toepassingsperiode wanneer de werknemer niet 
beantwoordt aan de voorwaarden voor vernieuwing. 

Dat recht loopt ook af aan het einde van de geldigheidsperiode van het attest, tenzij dat 
attest zonder onderbreking werd hernieuwd. 

Dat recht loopt en slotte ook af wanneer de kunstwerkcommissie beslist het attest in te 
trekken. 

Artikel 184, § 1, tweede lid bepaalt dat diegene die het recht op de toepassing van de 
bijzondere bepalingen is verloren, opnieuw moet bewijzen dat hij aan de 
toegangsvoorwaarden voldoet om er opnieuw recht op te hebben. 

Artikel 184, § 1, derde lid, wijkt af van de toegangsvoorwaarden wanneer de werknemer het 
recht heeft verloren omdat hij niet aan de voorwaarden voldeed voor vernieuwing of omdat 
zijn attest niet werd vernieuwd. In die hypotheses kan hij opnieuw recht hebben op de 
bijzondere bepalingen aan afwijkende toegangsvoorwaarden. 

artikel 184, § 1, vierde lid bepaalt dat wanneer de werknemer het recht heeft verloren 
doordat hij niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor vernieuwing met betrekking tot het 
aantal arbeidsdagen (78 dagen of 39 dagen binnen de 36 maanden) en hij verzoekt om 
opnieuw te worden toegelaten onder de afwijkende voorwaarden van het derde lid, de dagen 
die in aanmerking worden genomen in het kader van die versoepelde toelaatbaarheid 
moeten vallen na afloop van de meest recente toepassingsperiode.  

Artikel 184, § 2, eerste lid, beoogt de verzaking aan het recht op de bijzondere bepalingen bij 
een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in het gewone stelsel. De verzaking moet het 
voorwerp uitmaken van een schriftelijke, voorafgaande verklaring. 

Artikel 184, §2, tweede lid bepaalt dat die werknemer pas opnieuw de bijzondere bepalingen 
kan genieten binnen de toegangsvoorwaarden voor die bepalingen.  

Artikel 184, § 2, derde lid, voorziet ook in een carenzperiode van 24 maanden tijdens 
dewelke de werknemer niet opnieuw kan worden toegelaten tot het recht op de toepassing 
van de bijzondere bepalingen. 

Artikel 184, §2, vierde lid bepaalt bovendien dat de nieuwe toelating tot het recht op de 
bijzondere bepalingen niet vóór de einddatum kan liggen van de lopende toepassingsperiode 
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ingeval de verzaking zou gebeuren in de loop van het eerste jaar van de toepassingsperiode 
van 36 maanden. 

Artikel 18 voegt een artikel 185 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 185, § 1 bepaalt dat de referteperiodes die van toepassing zijn in geval van de initiële 
toekenning van het recht, de toekenning van de vernieuwing of de nieuwe toelating na 
verlies van het recht, worden verlengd door bepaalde gebeurtenissen. Die periodes komen 
overeen met situaties waarin het voor de werknemer onmogelijk of moeilijk was om de 
vereiste voorwaarden voor arbeid in loondienst na te leven voor de toegang tot of de 
vernieuwing van de toepassing van de bijzondere bepalingen. 

Artikel 185, § 2 voorziet erin dat de dagen gelijkgesteld aan arbeidsdagen bedoeld in artikel 
38 van het KB zoals de dagen vergoed met werkloosheidsuitkeringen niet in aanmerking 
worden genomen voor de initiële toekenning van het recht, de toekenning van de 
vernieuwing of de nieuwe toelating na verlies van het recht. Er wordt ook geen rekening 
gehouden met de dagen die werden toegekend volgens de versoepelde regels van 
toelaatbaarheid tot de werkloosheidsuitkeringen die werden ingevoerd in het kader van de 
ondersteuningsmaatregelen ten voordele van de culturele sector tijdens de coronacrisis. Die 
afwijking is gerechtvaardigd gelet op het beperkte aantal arbeidsdagen dat is vereist in het 
kader van de bijzondere bepalingen. De kunstwerkuitkeringen kunnen worden verkregen 
dankzij een aanzienlijk lager aantal arbeidsdagen dan het aantal dat van toepassing is voor 
de andere werknemers en zijn niet onderworpen aan de degressiviteit. Het minimumbedrag 
ervan is ook hoger dan dat voor andere werknemers. Daarom wordt geëist dat de te 
bewijzen arbeidsdagen ook effectieve arbeidsdagen zijn. Er moet worden gespecificeerd dat 
de referteperiodes waarbinnen die dagen moeten worden bewezen, worden verlengd met 
meer bepaald de periodes van vergoede ongeschiktheid. 

Artikel 185, § 3, bepaalt de berekeningsregels van het aantal arbeidsdagen. 

Artikel 185, § 3, tweede lid stelt het principe dat het aantal dagen wordt verkregen door het 
brutoloon te delen door een referteloon. Die berekeningsmethode wordt dus toegepast 
ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst en het loon. 

Artikel 185, §3, derde lid bepaalt dat er enkel rekening wordt gehouden met de inkomsten die 
zijn onderworpen aan inhoudingen voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid. 

Artikel 185, § 3, vierde lid voorziet in een limiet waardoor slechts 78 dagen per kwartaal in 
aanmerking kunnen worden genomen. Zo moet de werknemer bijvoorbeeld om te voldoen 
aan de voorwaarde van 156 arbeidsdagen, prestaties hebben uitgevoerd gedurende ten 
minste 2 kwartalen. 

Artikel 185, § 3, vijfde lid bepaalt dat als het loon gelegen is in het begin- of eindkwartaal van 
de referteperiode, er slechts rekening wordt gehouden met het gedeelte van het loon dat 
gelegen is binnen de referteperiode.  

Die bepaling kan worden geïllustreerd met een voorbeeld.  
Uitkeringsaanvraag: 15.06.2021 
Referteperiode: 15.09.2019 – 14.06.2021 
Som van de onderworpen lonen in het 3de kwartaal van 2019: € 2.100.  
De DIMONA-periode: 15.08.2019 tot 30.09.2019 (= 47 dagen) 
De DIMONA-periode gelegen in het kwartaal en in de referteperiode: 15 dagen  
Toepassing van de bepaling:  
2.100 / 47 = 44,6808 
44,6808 x 15 = 670,21 
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670,21/65,05 = 10,30 dagen die in aanmerking moeten worden genomen voor het 3de 
kwartaal. 

Artikel 19 voegt een artikel 186 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 186 bepaalt dat de kunstwerkuitkering niet wordt beschouwd als een uitkering die kan 
worden gelijkgesteld met een arbeidsdag in de zin van artikel 38 van het koninklijk besluit, of 
die kan worden gebruikt om opnieuw te worden toegelaten tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen met een vrijstelling van wachttijd conform artikel 42 van het KB, of 
die in aanmerking wordt genomen om een vrijstelling te verkrijgen om zijn beroepservaring 
vrijwillig en onbezoldigd ten dienste te stellen van een ander land conform artikel 97 van het 
KB. 

Artikel 20 voegt een artikel 187 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 187 bepaalt dat de niet-bezoldigde activiteit in het kader van een vorming niet als 
arbeid wordt beschouwd in de zin van de werkloosheidsreglementering. Dat betekent dat die 
activiteit niet hoeft te worden aangegeven, niet hoeft te worden vermeld op de controlekaart 
en mag worden uitgeoefend tijdens een periode van werkloosheid.  

Artikel 21 voegt een artikel 188 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 188, § 1, eerste lid, stelt als algemeen principe dat de kunstwerker een activiteit mag 
uitoefenen zonder het recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. De bedoeling van die 
bepaling is het de kunstwerker mogelijk te maken zijn creatieve arbeid uit te oefenen zonder 
dat hij daarvoor onmiddellijk een financiële tegenprestatie ontvangt en waarvan de 
vergoeding onzeker is. 

Artikel 188, § 1, tweede lid voorziet in de afwijkingen op die regel in de zin dat bepaalde 
activiteiten niet mogen worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en moeten 
worden vermeld op de controlekaart. Het gaat om activiteiten waarvoor de werknemer 
onmiddellijk de financiële tegenprestatie ontvangt. Het gaat om arbeid die is onderworpen 
aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden (1°), statutaire arbeid (2°) en elke andere 
arbeid die aanleiding geeft tot een financiële prestatie (3°). Het gaat ook om de dagen van 
verplichte aanwezigheid van de kunstwerker bij de tentoonstelling van zijn creaties. 

Artikel 188, § 1, derde lid bepaalt dat de uitoefening van die activiteiten leidt tot het verlies 
van de werkloosheidsuitkeringen voor de dagen van activiteit alsook voor de zaterdagen en 
halve zaterdagen die niet-vergoedbaar zijn krachtens artikel 55, 7° van het KB alsook voor 
de niet-vergoedbare zondagen krachtens artikel 109 van het KB. Het artikel bepaalt ook dat 
als er sprake is van een activiteit zonder inhoudingen voor de sociale zekerheid, de 
cumulatieregel voorzien in artikel 189 van toepassing is. 

Artikel 188, § 1, vierde lid bepaalt dat wanneer er sprake is van een activiteit uitgeoefend 
binnen een arbeidsovereenkomst of onderworpen aan inhoudingen voor de sociale 
zekerheid of wanneer het gaat om een statutaire tewerkstelling, er geen recht op 
werkloosheidsuitkeringen kan zijn gedurende de hele periode gedekt door de 
arbeidsovereenkomst, de onderworpen activiteit of de statutaire tewerkstelling. Er is een 
uitzondering voorzien voor werknemers die in het kader van een deeltijdse tewerkstelling 
recht hebben op een inkomensgarantie-uitkering. 

Artikel 188, § 1, vijfde en zesde lid vermelden een aangifteplicht voorafgaand aan een 
activiteit als zelfstandige, zelfstandig helper of van mandataris van een commerciële 
vennootschap. Die aangifte moet gebeuren op het moment van de uitkeringsaanvraag of bij 
het begin van de activiteit. 
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Artikel 188, § 1, zevende lid preciseert dat de vrijstelling om in het bezit te zijn van een 
controlekaart vanaf 60 jaar niet geldt voor de werknemer die valt onder hoofdstuk XII. Het 
specifieke aan kunstwerkers is dat ze tewerkstellingen hebben met overeenkomsten van 
korte duur. Het gebruik van het aangifteformulier dat de controlekaart vervangt, leent zich 
niet tot die wijze van tewerkstelling en vormt een reëel risico voor laattijdige aangifte en dus 
voor terugvordering van de uitkeringen. 

Artikel 188, § 2, eerste lid beoogt de activiteiten uitgeoefend in het kader van een 
arbeidsovereenkomst of onderworpen aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden. 

De regel bestaat erin een aantal bijkomende arbeidsdagen te bepalen die niet kunnen 
worden vergoed. 

De berekeningsmethode voor het bepalen van het aantal arbeidsdagen voorzien in artikel 
185, § 3, tweede lid en de regel in deze paragraaf zijn aan elkaar gelinkt.  

Als gevolg van de regel voor de toekenning van het voordeel van de bijzondere bepalingen, 
die gebaseerd is op de deling van het brutoloon door het referteloon, wordt een hoger aantal 
dagen dan het aantal werkelijk gewerkte en aangegeven dagen in aanmerking genomen, 
zodra het loon het referteloon overschrijdt. 

Een gelijkaardige regel is voorzien tijdens de werkloosheid om een bijkomende niet-
vergoedbare periode te bepalen.  

Die niet-vergoedbare periode wordt bepaald door het loon te delen door een referteloon 
€ 173,67 en door van dat resultaat de arbeidsdagen af te trekken die de werknemer als 
arbeidsdagen heeft vermeld op zijn controlekaart, volgens de volgende formule:  

[loon - (schrapping x € 173,67)] 

€ 173,67  

Het resultaat van die berekening geeft een toekomstige periode die niet kan worden 
gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen. 

Als de werknemer telkens een schrapping heeft aangebracht op zijn controlekaart wanneer 
hij arbeid heeft uitgevoerd die wordt beschouwd als gedekt door het loon, zal er vervolgens 
geen uitkering worden afgehouden. 

Die bepaling kan worden geïllustreerd met een voorbeeld: 

De werknemer heeft een taak- of stukloon van € 2.500 ontvangen voor een voorstelling. 

De arbeidsovereenkomst dekt de dag van de voorstelling. 

De werkgever heeft een DIMONA gedaan voor die dag. 

Voor de toegang tot het systeem vertegenwoordigt het taak- of stukloon van € 2.500 36 
arbeidsdagen. 

De werknemer heeft het vakje van zijn controlekaart van de dag van de voorstelling 
geschrapt.  

In het kader van artikel 188, § 2, geeft het ontvangen bedrag aanleiding tot een niet-
vergoedbare periode van  

2500 – (1 x 173,67) /173,67= 13 dagen 
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Rekening houdend met het feit dat het taak- of stukloon van € 2.500 werd bepaald rekening 
houdend met de repetities, kon de werknemer beslissen om op zijn controlekaart ook de 5 
repetitiedagen te vermelden bovenop de dag van de voorstelling.  

In het kader van artikel 188, § 2, geeft het ontvangen bedrag dan aanleiding tot een niet-
vergoedbare periode van  

2500 – (6 x 173,67) / 173,67= 8 dagen 

In de beide gevallen zal de werknemer een niet-vergoede periode hebben van 14 dagen. 

Artikel 188, § 2, derde lid bepaalt ook de positionering van die niet-vergoedbare periode. 

De niet-vergoedbare kalenderperiode ligt in de toekomst, vanaf:  

− de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing aan de 
uitbetalingsinstelling, indien die kennisgeving zich situeert tijdens de laatste drie 
werkdagen die voorafgaan aan de 'theoretische betaaldatum'  

− of de eerste dag van de maand van de kennisgeving in de andere gevallen. 
 

Elke niet-vergoedbare kalenderperiode betreffende een kwartaal is gelegen vanaf de datum 
waarop elke beslissing van kracht wordt. 

Die periodes kunnen elkaar dus overlappen (ze worden niet naast elkaar geplaatst). 

Het vierde lid voorziet in een beperking van de niet-vergoedbare periode tot 78 dagen.  

Het vijfde lid voorziet in een uitzondering op die regel voor de arbeidsovereenkomsten 
gesloten in het paritair subcomité voor de filmproductie. 

Het zesde, zevende en achtste lid bepalen dat de uitzondering wordt toegepast op vraag van 
de werknemer en regelen de aanvraagprocedure. 

Het negende en tiende lid bepalen dat de minister de toepassing van de uitzondering kan 
uitbreiden tot andere paritaire comités of tot collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Artikel 188, § 3 bepaalt dat het inkomen dat voortvloeit uit de activiteiten uitgeoefend door 
kunstwerkers bovendien zijn onderworpen aan de cumulatieregel voorzien in artikel 189. 

Artikel 188, § 4, eerste lid bepaalt dat kunstwerkers geen uitkeringen ontvangen als ze een 
zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen. Dat is gebaseerd op artikel 44 van het KB 
dat bepaalt dat om uitkeringen te kunnen genieten, de werkloze wegens omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn. 

Artikel 188, § 4, tweede lid herneemt het principe dat voor gewone werklozen voorzien is in 
artikel 48, § 3 van het KB. De bedoeling is hier de cumulatiemogelijkheden te beperken tot 
niet-loontrekkende activiteiten in bijberoep. Ook dat is gebaseerd op artikel 44 van het KB 
dat bepaalt dat om uitkeringen te kunnen genieten, de werkloze wegens omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn. Een werknemer die een 
beroep uitoefent in hoofdberoep is niet zonder arbeid en zonder loon. 

Artikel 22 voegt een artikel 189 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 189 beoogt de situatie waarin een begunstigde van kunstwerkuitkeringen andere 
inkomsten ontvangt dan diegene die zijn onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen voor 
de sector werkloosheid of andere inkomsten dan statutaire inkomsten. Hier wordt 
hoofdzakelijk de uitoefening bedoeld van een zelfstandige activiteit in bijberoep of het 
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ontvangen van auteursrechten waarop geen socialezekerheidsbijdragen voor de sector 
werkloosheid werden ingehouden. In die situaties zijn de inkomsten cumuleerbaar binnen 
een inkomensgrens. Die grens wordt bepaald op het dubbele van de grens die van 
toepassing is op de andere werklozen. 

Artikel 189, eerste en tweede lid, bepaalt dat wanneer een werknemer gedurende een 
bepaald kalenderjaar een werkloosheidsuitkering als gewone werkloze ontvangt en 
gedurende de rest van het jaar een kunstwerkuitkering, de gewone grens wordt toegepast 
voor de dagen gelegen in de periode die door de gewone uitkering wordt gedekt en de 
dubbele grens voor de dagen gelegen in de periode die door de kunstwerkuitkering wordt 
gedekt.  

Artikel 189, derde lid bepaalt de inkomsten die in aanmerking moeten worden genomen. 

Een kunstwerker die valt onder de bijzondere regels kan een activiteit (zonder onmiddellijke 
financiële vergoeding) gedurende een willekeurige periode combineren met uitkeringen 
(bijvoorbeeld het schrijven van een boek gedurende een jaar). Het doel van deze bepaling is 
de werknemer in staat te stellen de werkloosheidsuitkeringen te behouden wanneer hij een 
activiteit uitoefent waarvan de financiële opbrengst niet onmiddellijk is of onzeker is, en dus 
rekening te houden met de (uitgestelde) inkomsten die door die activiteit worden 
gegenereerd door ervoor te zorgen dat het bedrag van de uitkering jaarlijks wordt verminderd 
naargelang van de ontvangen inkomsten. 

Op basis van die intentie wordt rekening gehouden met alle belastbare inkomsten, tenzij ze 
aanleiding hebben gegeven tot socialezekerheidsbijdragen voor de sector werkloosheid.  

In de toepassing van artikel 189 verstaan we onder inkomsten de inkomsten uit de activiteit 
uitgeoefend als beroep, die alles omvatten wat als resultaat van of in verband met die 
activiteit wordt of kan worden verkregen en wat zonder de uitoefening van die activiteit niet 
zou zijn verkregen. De modaliteiten of de debiteur van de inkomsten hebben geen belang. 

Zo wordt ook rekening gehouden met inkomsten die de vorm kunnen aannemen van 
eigendomsrechten, tenzij op die inkomsten socialezekerheidsbijdragen voor de sector 
werkloosheid zijn ingehouden. 

Artikel 189, vierde en vijfde lid, bepaalt de manier waarop de vermindering van de 
werkloosheidsuitkering wordt uitgevoerd en waarop het dagbedrag van de inkomsten wordt 
verkregen. 

Het dagbedrag van de inkomsten dat de dagelijkse grens overschrijdt, wordt afgetrokken van 
het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering. Er wordt dus rekening gehouden met de 
inkomsten ontvangen in de loop van een kalenderjaar en de berekening gebeurt op 
dagbasis. De grens wordt voor de kunstwerker vastgelegd op het dubbele van de grens die 
van toepassing is voor de gewone werklozen. 

Met andere woorden, het bedrag van de uitkering wordt niet beïnvloed als het jaarlijks netto 
belastbaar inkomen dat door de activiteiten wordt gegenereerd, lager is dan 9.441,12 euro 
(bedrag geldig op 01.01.2022). 

Artikel 189, zesde lid, voorziet in een evenredigheidsregel voor het bepalen van het 
dagbedrag van de inkomsten wanneer de activiteit niet het gehele kalenderjaar bestrijkt. Dat 
betekent dat als een activiteit bijvoorbeeld wordt aangevat op 1 april van een jaar, het 
dagbedrag van het inkomen waarmee rekening zal worden gehouden in het kader van die 
activiteit, het inkomen zal zijn gedeeld door 234 en niet door 312. 
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Artikel 189, § 2 voert het principe uit van de afvlakking van de inkomsten. 

Per cyclus van 3 jaar kan de werknemer een globale berekening aanvragen, rekening 
houdend met de inkomsten ontvangen in de loop van de 3 jaar van de cyclus om rekening te 
houden met fluctuaties in de ontvangst van zijn inkomsten. 

De aanvraag moet ten laatste 24 maanden na het einde van de cyclus van 3 jaar in kwestie 
worden ingediend.  

Het dagbedrag van het inkomen komt dus overeen met 1/936 van de inkomsten ontvangen 
in de loop van de 3 jaar van de cyclus. 

Die regel kan worden aangetoond met een voorbeeld.  

Het dagelijkse maximumbedrag is € 30,26. 

Een werknemer ontvangt in 202x € 13.000, in 202X+1 € 6.000 en in 202x+2 € 10.000. 

De berekening voor het jaar 202X komt op een bedrag van € 11,4 dat moet worden 
afgetrokken van de werkloosheidsuitkering, namelijk € 41,6 (= het daginkomen (13.000/312)) 
– € 30,26. 

De berekening voor het jaar 202X+1 komt op een bedrag van € 0 dat moet worden 
afgetrokken van de werkloosheidsuitkering, namelijk € 19,02 (= het daginkomen (6.000/312)) 
– € 30,26. 

De berekening voor het jaar 202X+2 komt op een bedrag van € 1,79 dat moet worden 
afgetrokken van de werkloosheidsuitkering, namelijk € 32,05 (= het daginkomen 
(10.000/312)) – € 30,26. 

Bij de globale berekening voorzien in § 2 komt het dagbedrag van de inkomsten van de 
cyclus van de 3 jaar overeen met 29.000/936 = € 30,98. 

Het resultaat van de berekening voor de cyclus 202X, 202X+1 en 202X+2 komt neer op 
€ 0,72, dat moet worden afgetrokken van de werkloosheidsuitkering, namelijk € 30,98 - 
€ 30,26. 

Rekening houdend met het feit dat de werknemer 200 uitkeringen heeft ontvangen voor het 
jaar 202x, 250 uitkeringen voor het jaar 202x+1 en 280 uitkeringen voor het jaar 202x+2:  

De terugvordering bepaald op basis van artikel 189, § 1 bedraagt € 2.781,2, namelijk: 

2.280 in 202x 

0 in 202X+1 

501,2 in 202X+2 

In toepassing van de globale berekening voor de cyclus van 3 jaar voorzien in § 2, bedraagt 
de terugvordering € 525,6. 

De werknemer heeft recht op bijpassingen voor een bedrag van € 2.255,6.  

Artikel 23 voegt een artikel 190 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 190, eerste en tweede lid, bepaalt de manier waarop het gemiddelde dagloon wordt 
bepaald dat dient als basis voor de berekening van de kunstwerkuitkering. 
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Artikel 190, derde lid bepaalt het grensbedrag dat in aanmerking wordt genomen. Het 
gemiddelde dagloon dat in aanmerking wordt genomen, wordt meegeteld ten belope van het 
grensbedrag B, namelijk € 2.700,60 (bedrag geldig op 01.01.2022). 

Artikel 190, vierde lid, bepaalt dat het minimumloon waarmee rekening wordt gehouden het 
referteminimumloon is, namelijk € 1.691,40 (bedrag geldig op 01.01.2022). 

Artikel 24 voegt een artikel 191 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 191, § 1 bepaalt het vergoedbaarheidspercentage waarop de kunstwerker die valt 
onder de bijzondere regels, aanspraak op kan maken. Het gaat om een percentage van 
60%. Dat percentage blijft onveranderd gedurende de hele toepassingsperiode, wat betekent 
dat er voor de kunstwerker geen degressiviteit van toepassing is. 

Artikel 191 § 2 bepaalt de minimumbedragen waarop de kunstwerker die valt onder de 
bijzonder regels gedurende de hele toepassingsperiode aanspraak kan maken.  

Artikel 25 voegt een artikel 192 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 192 bepaalt dat artikel 116 niet van toepassing is op kunstwerkers. Het gaat om de 
bepaling die de evolutie regelt van de vergoedbaarheidsperiodes van de volledig werklozen. 
Aangezien de kunstwerker valt onder een specifieke vergoedbaarheid waarbij een bedrag 
wordt vastgelegd voor de hele toepassingsperiode, is de bepaling op hem niet van 
toepassing. 

Artikel 26 voegt een artikel 193 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 193 eerste lid bepaalt dat de berekeningsbasis waarop de kunstwerker die valt onder 
de bijzonder regels, aanspraak kan maken, onveranderd blijft tijdens de 
toepassingsperiodes, ongeacht of ze elkaar met of zonder onderbreking opvolgen. 

Artikel 193 tweede lid wijkt echter af van die regel door een regel in te voeren van herziening 
van de berekeningsbasis voor de uitkering waarop de kunstwerker aanspraak kan maken. 
De herziening moet op vraag van de werknemer gebeuren en kan plaatsvinden op het 
ogenblik waarop een hernieuwingsaanvraag wordt ingediend van een toepassingsperiode. 
De berekeningsbasis kan worden herzien als in de loop van een van de kwartalen die 
volledig gelegen zijn binnen de referteperiode, een hoger gemiddeld dagloon kan worden 
verkregen. De bepaling legt vast hoe dat gemiddeld dagloon kan worden verkregen. 

Artikel 27 voegt een artikel 194 in in het werkloosheidsbesluit. 

Artikel 194 eerste lid bepaalt dat de kunstwerker die valt onder de bijzondere regels 
gedurende de hele toepassingsperiode vrijgesteld is van de verplichting om actief werk te 
zoeken. 

Artikel 194 tweede lid bepaalt dat de kunstwerker niet is onderworpen aan de controle van 
de actieve beschikbaarheid zolang hij valt onder de bijzondere regels. 

Artikel 194 derde lid bepaalt ten slotte dat de kunstwerker die valt onder de bijzondere regels 
ingeschreven moet blijven als werkzoekende. 

Artikel 28 voegt een artikel 195 in in het werkloosheidsbesluit. 

Het is wenselijk dat het deel betreffende de werkloosheidsreglementering zo snel mogelijk in 
werking treedt, zelfs als dat betekent dat het verschillende maanden vóór de wetgeving 
inzake de oprichting van een kunstwerkcommissie in werking treedt. 
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Daarom moet dus worden voorzien in overgangsmaatregelen om het hoofd te bieden aan de 
situatie van werknemers die het vereiste getuigschrift nog niet kunnen verkrijgen om in 
aanmerking te komen voor het nieuwe statuut.  

Artikel 195, § 1 eerste lid bepaalt dat de paragraaf van toepassing is op de werknemers die 
op de vooravond van de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering nog vielen onder 
wat gewoonlijk het 'kunstenaarsstatuut' werd genoemd, namelijk het voordeel van artikelen 
116, § 5 (artistieke activiteiten) en 116, § 5bis (technische activiteiten). Die bepalingen 
voorzien in een bevriezing van de degressiviteit voor die werknemers en kennen hen een 
werkloosheidsuitkering toe die overeenstemt met 60% van hun gemiddeld dagloon, 
begrensd op de grens A. 

 

Artikel 195, § 1, tweede lid voorziet in het principe van de ambtshalve toelating tot de 
bijzondere bepalingen van hoofdstuk XII. In het belang van de rechtszekerheid en om de 
continuïteit van de vergoeding van die werknemers aan een correct bedrag te verzekeren, 
heeft de wetgever gekozen voor een automatische toekenning vanaf de inwerkingtreding van 
de hervorming. 

Artikel 195, § 1, derde lid preciseert dat de ambtshalve toekenning eenmalig is en ingaat op 
1 oktober 2022.  

Artikel 195, § 1, vijfde lid voorziet erin dat de berekeningsbasis die dient om het bedrag van 
de kunstwerkuitkering te bepalen, onveranderd blijft. Gelet op de ambtshalve toelating van 
die categorie van werknemers moet immers worden afgeweken van de regel voor het 
bepalen van het gemiddeld dagloon waarin hoofdstuk XII voorziet en dat gebaseerd is op het 
bedrag van de brutolonen die in aanmerking worden genomen om de toekenning van de 
kunstwerkuitkeringen mogelijk te maken. Die werknemer heeft daarentegen onmiddellijk 
recht op een uitkering die overeenstemt met 60% van zijn gemiddeld dagloon, begrensd op 
de grens B. 

Artikel 195, § 1 zesde lid stelt een werknemer die ambtshalve is toegelaten gelijk met een 
kunstwerker voor de werkloosheidsreglementering. 

Artikel 195, § 1, zevende lid voorziet in de mogelijkheid voor de ambtshalve toegelaten 
werknemer om af te zien van de toepassing van hoofdstuk XII. In dat geval gaat die 
werknemer die recht had op een uitkering die overeenstemde met die van de derde 
vergoedbaarheidsfase, maar berekend werd in functie van de grens A, over naar de tweede 
vergoedingsperiode. Hij heeft dus, op zijn verzoek, recht op de uitkering die overeenstemt 
met de eerste fase van die tweede periode. Vervolgens wordt de degressiviteit toegepast. 

Artikel 195, § 1, achtste lid bepaalt dat de verzaking formeel en vooraf moet gebeuren. 

Artikel 195, § 2, eerste lid bepaalt dat de paragraaf van toepassing is op de werknemers die 
aan de vooravond van de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering de voordelen van 
artikelen 116, § 5 (artistieke activiteiten) en 116, § 5bis (technische activiteiten) niet 
ontvingen. 

Het gaat dus om werklozen die andere gewone werkloosheidsuitkeringen of 
inschakelingsuitkeringen ontvangen, of werkloosheidsuitkeringen in het kader van de 
versoepelde toelaatbaarheid voor werknemers in de culturele sector, of niet-vergoede 
werkzoekenden. 
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Artikel 195 § 2, tweede lid, bepaalt dat die werknemers kunnen vragen om te vallen onder de 
bijzondere bepalingen van hoofdstuk XII en de kunstwerkuitkeringen te ontvangen aan 
versoepelde wachttijdvoorwaarden. Ze moeten 156 arbeidsdagen bewijzen waarvan 104 als 
gevolg van artistieke of technische activiteiten volgens de regels van het 
werkloosheidsbesluit zoals het van kracht was op 30 september 2022. Die dagen moeten 
gelegen zijn in een referteperiode van 24 maanden. 

Artikel 195, § 2, derde lid bepaalt dat de prestaties worden berekend volgens de regels zoals 
ze van kracht zijn op 30 september 2022. Dat betekent dat enkel de taaklonen worden 
omgezet in arbeidsdagen door het brutoloon te delen door het referteloon.  

Artikel 195, § 2, vierde lid bepaalt dat de dagen die gelijkgesteld worden met arbeidsdagen, 
bedoeld in artikel 38 van het KB, zoals de dagen vergoed met werkloosheidsuitkeringen, niet 
in aanmerking worden genomen voor de toegang tot de bijzondere bepalingen. Er wordt ook 
geen rekening gehouden met de dagen die werden toegekend volgens de versoepelde 
regels van toelaatbaarheid tot de werkloosheidsuitkeringen die werden ingevoerd in het 
kader van de ondersteuningsmaatregelen ten voordele van de culturele sector tijdens de 
coronacrisis. Die afwijking is gerechtvaardigd gelet op het beperkte aantal vereiste 
arbeidsdagen. Dat principe is al van toepassing voor de toekenning van het voordeel 
voorzien in artikel 116, § 5 of 116, § 5bis van het werkloosheidsbesluit. De werknemers die 
nog geen recht hebben op de gewone werkloosheidsuitkeringen kunnen de 
kunstwerkuitkeringen ontvangen dankzij een aantal arbeidsdagen dat aanzienlijk lager ligt 
dan het aantal dat van toepassing is voor andere werknemers. Die uitkeringen zijn ook niet 
onderworpen aan de degressiviteit. Het minimumbedrag ervan is ook hoger dan dat voor 
andere werknemers. Daarom wordt geëist dat de te bewijzen arbeidsdagen ook effectieve 
arbeidsdagen zijn. Artikel 195, § 2, vijfde lid bepaalt dat de referteperiode van 24 maanden 
waarin die dagen moeten worden bewezen, wordt verlengd met periodes van vergoede 
arbeidsongeschiktheid.  

Artikel 195, § 2, zesde lid bepaalt dat de werknemer die toegang krijgt tot de bepalingen van 
hoofdstuk XII in toepassing van deze paragraaf een uitkeringsaanvraag moet indienen. De 
bepaling voorziet er ook in dat die werknemer wordt beschouwd als zijnde in het bezit van 
het individuele kunstwerkattest. 

Artikel 195, § 2, zevende lid voorziet erin dat de berekeningsbasis die dient om het bedrag 
van de kunstwerkuitkering te bepalen voor die werknemers bepaald wordt conform de 
gewone werkloosheidsregels. Voor werknemers die op 30 september 2022 recht hebben op 
gewone werkloosheidsuitkeringen en een berekeningsbasis hebben, zal die onveranderd 
blijven. Voor werknemers die die niet hebben, zoals begunstigden van 
inschakelingsuitkeringen, zal een berekeningsbasis worden berekend volgens de gewone 
regels van artikel 111, eerste lid van het werkloosheidsbesluit. Aangezien die categorie 
werknemers wordt toegelaten op basis van de gewone regels die rekening houden met ofwel 
het brutoloon, ofwel het aantal gewerkte uren, moet namelijk worden afgeweken van de in 
hoofdstuk XII opgenomen regel voor de vaststelling van het gemiddelde dagloon, die is 
gebaseerd op de som van het brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor de 
toekenning van kunstwerkuitkeringen. Die werknemers hebben daarentegen onmiddellijk 
recht op een uitkering die overeenstemt met 60% van hun gemiddelde dagloon, begrensd op 
de grens B. 

Artikel 195, § 1, achtste lid stelt de werknemer toegelaten in toepassing van deze paragraaf 
gelijk met een kunstwerker voor de werkloosheidsreglementering. 
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Artikel 195, § 3 bepaalt dat de werknemers die ambtshalve zijn toegelaten of zijn toegelaten 
op basis van de bepalingen van § 2 onderworpen blijven aan de regel die een bijkomende 
periode van niet-vergoedbaarheid bepaalt zoals van kracht op 30 september 2022. Die regel 
wordt uiteengezet in de uitleg rond artikel 21 van het besluit doordat het een artikel 188, § 2 
invoegt in het werkloosheidsbesluit.  

Artikel 29 vermeldt dat de minister belast is met de uitvoering van hoofdstuk XII. 

Artikel 30 van het ontwerpbesluit wijzigt artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 
november 1991 dat de begrippen definieert uit de werkloosheidsreglementering. 

Die bepaling definieert bepaalde begrippen en de begrippen betreffende de kunstwerker, het 
kunstwerkattest, de kunstwerkuitkering en de kunstwerkcommissie worden daar toegevoegd. 

1° bepaalt dat de kunstwerker die niet is gebonden door een arbeidsovereenkomst voor de 
toepassing van het ministerieel besluit moet worden beschouwd als een volledig werkloze. 

2° bepaalt dat de kunstwerkuitkering voor de toepassing van het werkloosheidsbesluit moet 
worden beschouwd als een uitkering; 

3° heft de definitie van artistieke activiteit op; 

4° bepaalt wat moet worden verstaan onder 'kunstwerker';  

5° bepaalt wat we moeten verstaan onder 'de kunstwerkcommissie'; 

6° bepaalt wat we moeten verstaan onder 'het individueel kunstwerkattest'; 

7° bepaalt wat we moeten verstaan onder 'de kunstwerkuitkering';  

Artikel 31 heft artikel 10 op dat de manier bepaalt waarop het aantal arbeidsdagen wordt 
bekomen voor werknemers die artistieke activiteiten uitoefenen en die vergoed worden met 
een taakloon. 

Artikel 32 wijzigt artikel 31 van het MB en definieert een criterium voor passende 
dienstbetrekking. Dat betekent dat de kunstwerker die de toepassing krijgt van de bijzondere 
bepalingen, een betrekking aangeboden in een andere sector dan de kunstwerksector mag 
weigeren.  

Artikel 33 bepaalt dat in artikel 71 van het MB de verwijzingen naar artikel 116, § 1bis en § 
1ter worden geschrapt. 

Artikel 34 bepaalt dat de kunstwerker die vraagt om te vallen onder de bijzondere 
bepalingen, aan de gewone documenten aan de hand waarvan een werknemer zijn 
uitkeringsaanvraag indient, een attest moet toevoegen met specifieke informatie over zijn 
situatie. 

Artikel 35 vermeldt dat de minister de bepalingen van het ministerieel besluit die werden 
gewijzigd door het koninklijk besluit, kan wijzigen. 

Artikel 36 preciseert dat de opgeheven bepalingen van toepassing blijven op situaties die 
zich hebben voorgedaan vóór de opheffing. Zo kan een beslissing tot terugvordering of 
toekenning van achterstallen worden gemotiveerd op basis van de opgeheven bepalingen.  

Artikel 37 voorziet in een overgangsbepaling. 
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Die bepaling beoogt de werknemers die een artistieke activiteit uitoefenden onder de 
vroegere regels en die niet onder hoofdstuk XII kunnen vallen omdat ze niet ambtshalve 
worden toegelaten of omdat ze niet het vereiste aantal arbeidsdagen kunnen voorleggen. 

Die werknemers zijn op 1 oktober 2022 onderworpen aan de regels van de gewone 
werkloosheidsreglementering en in het bijzonder aan de regel dat een nevenactiviteit mag 
worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat de activiteit wordt 
aangegeven en dat ze tijdens minstens 3 maanden werd uitgeoefend gedurende de periode 
van arbeid in loondienst die onmiddellijk voorafgaat aan de aanvraag om 
werkloosheidsuitkeringen. 

De werknemers die vallen onder de overgangsbepaling moesten nooit voldoen aan die 
voorwaarde en kunnen er niet aan voldoen, tenzij ze hun arbeid in loondienst hervatten 
tijdens 3 aaneensluitende maanden. Die bepaling stelt die werknemers vrij van de 
voorwaarde van de drie maanden. Zo kunnen ze, in naleving van de andere voorwaarden 
van de gewone reglementering, hun artistieke activiteit in bijberoep verder uitoefenen. 

Artikel 38 bepaalt dat het koninklijk besluit in werking treedt op 1 oktober 2022. 

Het tweede lid preciseert dat artikel 22 van het ontwerp dat artikel 189, § 2 invoegt in het 
koninklijk besluit werkloosheid treedt echter in werking op 1 januari 2023. Dat artikel voorziet 
in de afvlakking van de inkomsten in het kader van de toepassing van de cumulatieregel. Om 
technische redenen is het aangewezen die nieuwe regel te laten beginnen op de eerste dag 
van een kalenderjaar. 

Het derde lid preciseert dat artikel 28 van het ontwerp dat voorziet in de voorlopige 
maatregelen ophoudt met bestaan vanaf een datum die de koning bepaalt. 

 

 

______________________ 
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