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1. Beroering over het kunstenaarsstatuut 

 

Al iets meer dan 30 jaar geleden heeft de UNESCO een reeks aanbevelingen 
geformuleerd i.v.m. het kunstenaarschap tijdens de Algemene Vergadering van de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die in 1980 
in Belgrado gehouden werd.1 

Daar werd benadrukt dat:  

• “de culturele, technologische, economische, sociale en politieke evolutie van de 
maatschappij een invloed heeft op het kunstenaarschap. Daarom is het 
noodzakelijk om hun statuut te herzien en rekening te houden met de sociale 
vooruitgang in de wereld.” 

De rechten van de kunstenaars werden verdedigd: 

• “Indien hij dat wenst  moet een kunstenaar als een culturele werknemer 
beschouwd kunnen worden en dus recht hebben op alle juridische, sociale en 
economische voordelen van de werknemers terwijl er ook rekening gehouden 
wordt met de typische kenmerken van het kunstenaarschap.” 

Vandaar de noodzaak: 

• “om de werkomstandigheden en de sociale zekerheid, net zoals maatregelen i.v.m. 
de fiscaliteit, te verbeteren op maat van de kunstenaars. Dit ongeacht of ze al dan 
niet werknemer zijn.” 

In de tekst wordt ook ingegaan op: 

• “de complexe aard van artistieke activiteiten en de verschillende vormen die deze 
kunnen aannemen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de 
leefomstandigheden van kunstenaars en de ontwikkeling van hun talenten, de 
bescherming van hun morele en materiële rechten op hun kunstwerken, de 
interpretatie, uitvoering of prestatie ervan en het gebruik dat ervan gemaakt wordt. 
Net zoals de noodzaak om deze bescherming uit te breiden en te versterken.” 

België heeft deze tekst geratificeerd. De programmawet van 2002 kent kunstenaars en 
technici een kwaliteitsvolle sociale bescherming toe. Daardoor worden zij verondersteld 
loontrekkenden te zijn waardoor ze toegang krijgen tot de sociale zekerheid van de 
loontrekkenden en dus recht hebben op hun gezondheidszorgen, rustpensioenen, 
kinderbijslag en werkloosheidsuitkeringen. 

Jammer genoeg heeft de wetgever een aantal zaken niet ondubbelzinnig uitgeklaard. 
Deze heeft de typische eigenschappen van de artistieke beroepen op de arbeidsmarkt niet 

                                                           
1
 Algemene Vergadering van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en cultuur in Belgrado 

van 23 september tot 28 oktober 1980, twintigste bijeenkomst 
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volledig erkend en houdt ook geen rekening met alle professionals die in deze sector actief 
zijn. 

In het bijzonder de aanpassingen van de besluiten voor de werkloosheidsreglementering 
werden niet doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om het sociale statuut van de 
kunstenaar, zoals ingevoerd door de wet van 2002, in deze materie toe te passen. 

De RVA heeft tot nu toe gehandeld alsof deze wettekst in besluiten gegoten was waardoor 
veel creatieve professionals hier aanspraak op konden maken, net zoals de 
podiumkunstenaars voor wie deze maatregelen aanvankelijk bedoeld waren. De 
maatregelen in kwestie regelen de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen en het 
behoud van de uitkeringen op een bepaald niveau. 

Deze juridische onduidelijkheid heeft  als gevolg dat kunstenaars en andere creatieve 
professionals in een uitermate fragiele situatie vertoeven. Zeker op dit ogenblik wanneer 
de staat verplicht is om op alle mogelijke manieren te besparen. Sommigen wensen dat de 
RVA haar werkingsregels strikt toepast en eigenlijk terugkeert naar de situatie van voor 
2002. 

De kunstenaars zijn nog kwetsbaarder door het feit dat hun belangrijke rol in de 
economische ontwikkeling van dit land nog altijd schromelijk onderschat wordt. Daardoor 
worden ze een uitgelezen schietschijf als er in de staatsuitgaven gesnoeid moet worden. 

De kunstenaars zijn geen bevoorrechte klasse, noch profiteurs. In tegendeel. In 
vergelijking met werknemers met hetzelfde opleidingsniveau die in andere sectoren actief 
zijn, verdienen ze een stuk minder. Ze hebben in hun leven wel meer kans om met veel 
onzekerheid te moeten leren omgaan. Het is daarom dat de speciale werkloosheidsregels 
voor hen beschouwd moeten worden als een noodzakelijke afstemming op hun situatie en 
niet als een voorrecht. Volgens de ijverigste controleurs zouden die voordelen dan 
bovendien nog eens misbruikt worden. Maar voor de betrokkenen zelf vormen deze een 
bestaansvoorwaarde om als kunstenaar te kunnen leven. 

Het is normaal dat de kunstenaars net zoals de rest van de bevolking een bijdrage leveren 
aan de collectieve inspanningen. Maar het zou heel onrechtvaardig zijn hen dubbel te 
straffen: als werknemers die onder de crisis te leiden hebben en als werklozen die ook het 
slachtoffer van de crisis dreigen te worden. 

In de volgende pagina’s willen we een overzicht geven van wat we dag na dag bij onze 
40.000 leden waarnemen. We beschrijven daarom het werkelijke beroepsleven van 
kunstenaars en bij uitbreiding al de anderen die in de creatieve sector actief zijn. We 
vinden het noodzakelijk om eerst het economische belang van de culturele en creatieve 
sectoren uit de doeken te doen. 

Dertig jaar na de bijeenkomst van de UNESCO wordt het hoog tijd dat België eindelijk 
haar verbintenissen volledig nakomt en kunstenaars als werknemers ziet. Dat is voor 
iedereen belangrijk. 
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2. Cultuur, economie en de arbeidsmarkt 

Een onderzoek dat KEA European Affairs voor rekening van de Europese Unie uitvoerde, 
toonde aan in welke mate cultuur een stimulans  vormt voor de sociale en economische 
ontwikkeling, en voor innovatie en cohesie kan zorgen. 
 
“De culturele en creatieve sector is een groeisector die zich sneller dan de rest van de 
economie ontwikkelt. Deze vaststelling gaat ook op voor de werkgelegenheid in de 
cultuursector. Deze sector zorgt voor veel verschillende banen waarvoor vaak 
hooggeschoolden nodig zijn. Ook hier presteert de sector beter dan de rest van de 
economie.” 2 
 
Deze groei is gelinkt aan de opkomst van nieuwe technologieën waarvoor de knowhow 
van kunstenaars alsmaar belangrijker wordt.  Zij zijn nodig om specifieke content te 
creëren of bestaande content aan te passen aan de nieuwe media. 
 
In 2003 was de sector verantwoordelijk voor 2,6% van het BBP in de Europese Unie. Dat 
is meer dan de textielindustrie (2,1%) of de chemische, rubber- en plastieknijverheid 
(2,3%). 
 
Dezelfde studie benadrukt ook het belang van de culturele en creatieve sector voor de 
werkgelegenheid: 
 

• In 2004 verschafte de sector werk aan 5,8 miljoen personen, dat is 3,1% van de 
werkgelegenheid in de EU (toen 25 landen). 

• De totale werkgelegenheid nam in de periode 2002-2004 af in de EU25 maar in de 
culturele sector steeg het aantal arbeidsplaatsen (+1,85%).3 

 
 
Alhoewel het moeilijker meetbaar is, speelt de culturele sector een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van urban centers. Dankzij deze sector kunnen steden en regio’s 
investeringen, creatieve talenten en cultuurtoeristen lokken wat uiteraard bijdraagt aan de 
sociale cohesie. Artistieke projecten trekken immers ook andere sectoren in hun kielzog 
mee. Ze kunnen bijdragen aan het opleiden, integreren en aan het werk zetten van 
laaggeschoolde jongeren. 
 
Deze studie omschrijft de kenmerken van creatieve professionals op dezelfde manier als 
wat veel arbeidssociologen reeds eerder aantoonden: 
 
• In de Europese Unie heeft 46,8% van de werknemers binnen deze sector minstens een 
universitair diploma (tegen 25,7% in de volledige arbeidsmarkt) 
• In vergelijking met de volledige arbeidsmarkt zijn er dubbel zoveel zelfstandige 
werknemers (28,8% vs. 14,1%) 

                                                           
2
 Bron: http://ec.europa.eu/culture/archive/sources_info/studies/pdf/economy_cult/executive_summary_fr.pdf. Studie van 

2006, geraadpleegd in oktober 2011. 

3
 In Wallonië is het aantal arbeidsplaatsen met 56 % gestegen tussen 1995 en 2002. Bron: Forem, Etudes sur l’écosystème. 

Marché de l’Emploi, Série 3 : Sport et Culture. (www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-

commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers/ecosystemes/sport-culture.html) 
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• In de sector is 17% van de werkers op tijdelijke basis aan de slag (13,3% van alle 
werkgelegenheid). 
• Er zijn meer deeltijdse werkers actief (een persoon op vier vs. 17,6% voor de volledige 
arbeidsmarkt). 
 
Daarnaast zijn er nog twee andere kenmerken die in deze Europese studie niet aan bod 
komen: 
 

• Voor een gelijk opleidingsniveau verdient iemand in de artistieke sector over het 
algemeen minder dan in andere sectoren. 

• De inkomsten zijn ongelijk verdeeld tussen creatieven uit dezelfde discipline en 
kunnen sterk schommelen tijdens de beroepscarrière. 

 
Uit al deze kenmerken blijkt dat creatieve professionals in Europa met vrij onzekere 
arbeidsomstandigheden te maken hebben. 
 
 
Het standpunt van SMartBe 
 
De culturele en creatieve sector levert een hoe langer hoe grotere bijdrage aan de 
economische ontwikkeling. Maar de creatieve professionals blijken in deze ontwikkeling 
wel het ondergeschoven kindje. In onze maatschappij moet de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de inkomsten van deze creatieve professionals een prioriteit 
zijn. 
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3. De kenmerken van de creatieve beroepen  
 
De kenmerken van de arbeidsmarkt in de artistieke en creatieve sectoren worden in 
veel studies beschreven. Deze sectoren verschillen sterk van andere 
activiteitensectoren.4 
 
Tijdelijke en vaak verschillende activiteiten 

 
Op enkele uitzonderingen na worden de meeste creatieve professionals geconfronteerd 
met onzekere arbeidsvoorwaarden, vooral in het begin van hun carrière.  
De voorbije decennia nam de werkgelegenheid in de artistieke en creatieve sectoren 
toe. Jammer genoeg nam ook de ondertewerkstelling toe door de stijging van het aantal 
personen die een creatieve carrière nastreven. 
 
Ook de soorten contracten zijn veranderd. Het aantal contracten van korte tot heel korte 
termijn voor een enkele specifieke prestatie hebben aan belang gewonnen. Vroeger 
kwamen contracten van onbeperkte tijd nog vaak voor (bv. theatergezelschappen, 
orkesten,…) maar ondertussen worden deze zeldzamer. Op deze manier is tijdelijk werk 
de regel geworden voor de creatieve beroepen. Dit brengt creatieve professionals ertoe 
om hun activiteiten te diversifiëren om in hun onderhoud te voorzien. 
 
Meervoudige activiteiten zijn voor meer dan een reden een noodzaak. Met een diverse 
activiteitenportefeuille te ontwikkelen kunnen kunstenaars meer vaardigheden 
ontwikkelen en de financiële risico’s beperken.  
Deze activiteiten kunnen heel sterk verschillen van de creatieve activiteiten of net niet 
(productie, distributie, opleiding, enz.). In de praktijk helpen ze bepaalde personen om in 
hun zelfgekozen sector actief te blijven door hun kunst zelf te financieren. Het gevolg is 
natuurlijk dat ze daardoor minder tijd over hebben voor hun creatieve activiteiten. De 
kunstenaar of creatieve professional moet dus het beste evenwicht vinden tussen geld 
verdienen om in zijn onderhoud te voorzien en tijd overhouden om zijn persoonlijke 
projecten uit te bouwen. 
 
Het maken van een kunstwerk kan ongeacht de discipline veel tijd vergen door de 
voorbereiding. Tijdens deze periode verdient de kunstenaar niets. Daardoor worden zijn 
beroepsactiviteiten gekenmerkt door een cyclisch en onregelmatig karakter, iets dat het 
risico op onzekerheid nog vergroot. Vaak is de enige oplossing om tussen twee 
prestaties werkloos te zijn. 
 
De arbeidsomstandigheden waarmee kunstenaars geconfronteerd worden, zijn niet zo 
verschillend van de andere werkers in de creatieve sector zoals technici en 
tussenpersonen. Het komt trouwens ook vaak voor dat dezelfde personen 
verschillende, complementaire functies uitoefenen. 
 
 
Projecten als grondslag voor professionele carrières 

                                                           
4
 Zie Raymonde Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Flammarion, 2002 ; Pierre-Michel Menger. S’accomplir dans 

l’incertain, Seuil-Gallimard, 2009. 
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Projectwerkers zijn hybride werkers. Eigenlijk zijn ze niet echt loontrekkenden, noch echte 
zelfstandigen. Dit komt in de creatieve sector tot uiting in de persoon van de kunstenaar 
als ondernemer . Projectwerkers moeten tijdens hun volledige carrière zelf hun contracten 
van korte duur beheren. Hun beroepsactiviteiten zijn van nature uit onregelmatig en 
onzeker van aard omdat ze van het ene naar het andere project evolueren. 
 
Een kunstwerk - ongeacht de aard: een voorstelling, een album, een tentoonstelling… - is 
per definitie een project. Als kunstenaars hun carrière beschouwen, zien ze die over het 
algemeen als een aaneenschakeling van tijdelijke projecten. Projectwerken bestaat uit “de 
mogelijkheid om werkkrachten te mobiliseren voor de periode die nodig is om een project 
uit te voeren. Zij gebruiken hun vaardigheden in een coöperatief proces dat telkens 
verschilt”. Projecten zijn van nature uit tijdelijk en beperkt in de tijd. Werkers moeten in 
staat zijn om zich aan te passen aan de omstandigheden waarin elk van deze projecten 
uitgevoerd wordt: de variatie binnen de teams, de verandering van klanten, de wijzigende 
arbeids- en verloningsvoorwaarden. 
 
De manier waarop artistiek werk georganiseerd wordt, is representatief voor de nieuwe 
werkvormen waarmee een niet te verwaarlozen deel van de bevolking te maken krijgt. 
Zonder dat we daarmee willen beweren dat dit in de toekomst de belangrijkste werkvorm 
zal worden. 
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4. Het sociaal statuut van de kunstenaar 

 
Soms krijgen kunstenaars bij grote instellingen contracten van onbeperkte duur 
aangeboden. Maar in de meeste gevallen hebben ze meerdere activiteiten en worden ze 
maar voor korte of heel korte periodes aangeworven. Hun gewoonlijke werkregime wordt 
gekenmerkt door tijdelijke contracten (zie hoger). 
 
Daarnaast hebben kunstenaars meestal geen band van ondergeschiktheid met hun 
opdrachtgevers. Net zoals ondernemers moeten ze meestal hun projecten langzaam 
uitbouwen. Dit geldt zowel voor de verwezenlijking van een bestelling of de uitwerking van 
een persoonlijk project. 
 
Maar door de – vooral in het begin van de carrière – heel wisselvallige inkomstens is het 
zelfstandigenstatuut eenvoudigweg niet geschikt voor de meeste kunstenaars. Omdat ze 
maar occasionele inkomsten hebben, is het voor hen onmogelijk om op regelmatige basis 
sociale bijdragen te betalen. 
Zonder een minimaal inkomen tijdens de vaak lange periodes tussen twee opdrachten of 
projecten is het voor hen eenvoudigweg onmogelijk om te overleven. 
 
Tijdens de jaren ’90 werden heel wat denkpistes bewandeld in een poging om een 
oplossing te vinden die het zwartwerk moet terugdringen en creatieve professionals betere 
leefomstandigheden kan bieden. Bij deze denkoefening werden behalve de kunstenaars 
ook juristen, politici, vakbondslui en de verantwoordelijken van diverse administraties en 
instellingen betrokken. Ook SMartBe leverde haar bijdrage aan dit nationale 
overlegplatform voor kunstenaars waarin nog andere organisaties die de belangen van 
creatieven verdedigen zitting hadden. Het eindresultaat was een grote stap voorwaarts op 
wettelijk vlak. 
 
De programmawet van 20025 wijzigde de wet van 1969 over de sociale zekerheid van 
werknemers. Met de toevoeging van het artikel  1 bis werden kunstenaars verondersteld 
onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden. Dat houdt in dat 
kunstenaars die aangeworven worden tegen betaling van een loon, recht hebben op de 
sociale zekerheid van de gewone loontrekkenden, zelfs als deze kunstenaar geen recht 
heeft op een arbeidscontract omdat er geen sprake is van ondergeschiktheid. 
 
Het recht op sociale zekerheid vereist uiteraard ook de betaling van sociale bijdragen 
waardoor de kosten voor de prestaties die aan de opdrachtgever aangerekend worden 
nogal oplopen. De wetgever wilde het risico dat de kunstenaars in het zelfstandigenstatuut 
gedwongen zouden worden, beperken. Contractuele aanwervingen kregen daarom de 
voorkeur. Om dit mogelijk te maken voorziet de wet in een vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor artistieke contracten op voorwaarde dat er een vastgelegd 
minimumlaan betaald wordt. Daarnaast werden ook de toelatingsvoorwaarden tot 
verschillende takken van de sociale zekerheid (kinderbijslag, vakantiegeld) vastgelegd. 
Deze wettelijke schikkingen gelden voor alle kunstenaars, zowel scheppende als 
vertolkende. 
 
 
 

                                                           
5
 Wet van 24 december 2002, Hoofdstuk 11, Sociaal Statuut van Kunstenaars, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002 

en kracht van wet sinds juli 2003.  
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De mening van SMartBe 
 
SMartBe vindt dit een excellente wet. Dit neemt niet weg dat verschillende punten ervan 
nog altijd voor verbetering vatbaar zijn. 

De invoering van het artikel 1 bis heeft het voor tienduizenden scheppende kunstenaars 
uit alle disciplines mogelijk gemaakt om legaal te werken onder het statuut van de 
loontrekkende. Voor de kunstenaars heeft dit voordelige gevolgen, net zoals voor de fiscus 
(die voordeel heeft bij minder zwartwerk) en voor de economie in het algemeen. Dit 
nieuwe wettelijke kader stimuleert immers de activiteit in deze beroepssector. 

Dit succes kan verklaard worden door de wettelijke omkadering die perfect aangepast is 
aan de sociaaleconomische omstandigheden waarmee veel kunstenaars geconfronteerd 
worden. Zij die noch zelfstandige, noch loontrekkende met een arbeidscontract, zijn, 
krijgen zo een sociale bescherming die naam waardig,  
 
Maar sommige punten kunnen nog verbeterd worden. Deze hebben we opgesomd in het 
memorandum dat we uitgaven in de aanloop van de federale verkiezingen van 2010. De 
belangrijkste wijziging is volgens ons dat alle technici die meewerken aan artistieke 
projecten ook aanspraak op deze schikkingen moeten kunnen maken. Dit geldt ook voor 
alle beroepen die betrokken zijn bij de creatie, de distributie en verspreiding van artistieke 
projecten.

6  

                                                           
6
 Cfr. Memorandum van SMartBe, gericht aan de politieke partijen en de toekomstige federale regering, pp. 10-11. 

Beschikbaar op www.smartbe.be. 
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5. Het werkloosheidsreglement voor kunstenaars 
 
Kunstenaars hebben een eigen en ongewoon profiel zoals we hierboven al gezien 
hebben. Vaak hebben ze te maken met onzekere en veranderlijke omstandigheden, ze 
beoefenen verschillende artistieke en niet-artistieke beroepen en ze hebben een groot 
aantal verschillende werkgevers of opdrachtgevers. Het cyclische karakter van hun 
activiteiten hebben als gevolg dat ze over het algemeen onregelmatige en wisselvallige 
inkomsten hebben. Door al deze eigenschappen worden ze met heel wat moeilijkheden 
geconfronteerd bij de uitoefening van sommige rechten, zoals voorzien in het 
werkloosheidsreglement. 
 
Deze vaststelling heeft de wetgever ertoe aangezet om enkele wijzigingen aan de 
geldende regels aan te brengen. Deze volstaan echter niet en zijn bovendien niet echt 
coherent. 
 
Op het vlak van de werkloosheid slaan deze wijzigingen vooral op de 
toelatingsvoorwaarden voor een werkloosheidsuitkering en het behoud van de hoogte van 
deze uitkeringen. 
 

1. Recht op een werkloosheidsuitkering: de “cachetregel”7  

Het algemene principe is eenvoudig: om recht te hebben op een 
werkloosheidsuitkering na gewerkt te hebben als loontrekkende, moet je een 
bepaald aantal dagen gewerkt hebben gedurende een referentieperiode. 

Voor podiumkunstenaars, die vaak onregelmatige prestaties verrichten, is het vaak 
moeilijk om aan dit aantal gewerkte dagen te komen. Daar staat tegenover dat ze 
vaak een cachet krijgen dat hoger ligt dan het gemiddelde dagloon van een 
‘klassieke’ werknemer. 

Daarom heeft de wetgever een specifieke regel ingevoerd om ook 
podiumkunstenaars toegang tot het werkloosheidsuitkeringsstelsel te geven door 
rekening te houden met de eigenschappen van hun activiteitensector. 

Deze regel is gemeenzaam gekend als de ‘cachetregel’ en laat toe om het tijdens 
de referentieperiode ontvangen brutoloon om te zetten in ‘dagequivalenten’. 

2. Behoud van de werkloosheidsuitkeringen: de “houthakkersregel”8  

Als een werkloze een uitkering ontvangt, blijft dit bedrag in principe niet gelijk 
doorheen de hele werkloosheidsperiode9. Het bedrag daalt na verloop van tijd. 

                                                           
7 Art. 10 AM 26/11/1991. “Voor de artiest-muzikant en voor de artiest van het spektakelbedrijf wordt een dagelijkse 
arbeidsprestatie van minder dan 5,77 uren als een arbeidsdag in aanmerking genomen indien het ontvangen brutoloon ten 
minste gelijk is aan 1/26ste van :   1° (772,51 EUR) voor de artiest die ten minste 21 jaar is;   2° (575,63 EUR) voor de artiest 
die minder dan 21 jaar is.   (Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 
= 100), volgens de regels bepaald in artikel 113 van het koninklijk besluit.)” 
8 Art. 116§5 AR 25/11/1991: “De werknemer bedoeld in artikel 28, § 3, wordt beschouwd als een werknemer die zich bevindt 
in de eerst periode van zes maanden, bedoeld in artikel 114, § 2, derde lid, 1°.   Bij de berekening van de 
werkloosheidsperiodes bedoeld in artikel 114 wordt geen rekening gehouden met de duur van de werkloosheid van de 
werknemer niet bedoeld in artikel 28, § 3, die uitsluitend tewerkgesteld is met overeenkomsten van zeer korte duur. De 
daguitkering van deze werknemer, wordt na het verstrijken van de eerste twaalf maanden werkloosheid, berekend 
overeenkomstig de artikelen 114 en 116, §§ 1 tot 4 en 6 vastgesteld met inachtneming van het in artikel 111, vierde lid 
bedoelde grensbedrag A.   De bepaling van het vorige lid geldt niet voor de werknemer tewerkgesteld in de hotelnijverheid.” 
9
 Dit principe geldt niet voor werklozen met gezinsleden ten laste. Zij ontvangen gedurende hun hele 

werkloosheidsperiode een vaste uitkering. 
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Voor podiumkunstenaars en scheppende kunstenaars die binnen de 
podiumkunstensector werken (costumiers, decorbouwers, enz.) en voor de technici 
in deze sector heeft de wetgever een regel ingevoerd die hen toelaat om de hoogte 
van hun werkloosheid te behouden gedurende 12 maanden op voorwaarde dat ze 
kunnen bewijzen tijdens het voorgaande jaar minstens één contract van korte duur 
als podiumkunstenaar of –technicus gehad te hebben. 

 
 
De mening van SMartBe 
 
Het sociaal statuut van de kunstenaar, zoals vastgelegd in de programmawet van 24 
december 2002, heeft door gelijkstelling alle kunstenaars onderworpen aan de sociale 
zekerheid van de loontrekkenden. Dat is een vooruitgang aangezien dit beschermende 
regime voordien enkel gold voor podiumkunstenaars. 
 
Jammer genoeg heeft de wetgever zijn werk niet afgemaakt door dit uit te breiden naar de 
werkloosheid. 
 
De ‘cachetregel’ en de ‘houthakkersregel’ bestonden al voor de invoering van het 
kunstenaarsstatuut10 en werden daarvoor niet aangepast.  
 
Voor kunstenaars is de cachetregel heel belangrijk. Zonder deze regel zou de overgrote 
meerderheid van de podiumkunstenaars nooit toegang tot de werkloosheid hebben. 
 
Ook de houthakkersregel speelt een noodzakelijke rol om de onzekerheid te verminderen. 
De arbeidsmarkt in de artistieke sector wordt immers gekenmerkt door tijdelijk werk en 
contracten van korte duur. 
 
Er blijft een discriminatie bestaan tussen kunstenaars en andere creatieve professionals 
bestaan. De cachet- en houthakkersregel gelden immers enkel voor podiumkunstenaars 
en enkele zeldzame scheppende kunstenaars. 
 
Het is noodzakelijk om rekening te houden met de typische eigenschappen die gelden 
voor alle creatieve professionals. 
 
SMartBe betreurt vooral dat de cachetregel niet uitgebreid wordt tot de  technici uit de 
podiumsector. Zij worden immers met exact dezelfde arbeidsomstandigheden 
geconfronteerd als de kunstenaars waarmee ze samenwerken. 
 

                                                           
10

 Deze regels zijn voorzien door een Koninklijk Besluit van 25 nov. 1991 en door een Ministerieel Besluit van 

26 nov. 1991. 



 

13  

 

6. Creatieve professionals en het arbeidsrecht 
 
Kunstenaars kunnen tegen betaling een prestatie voor een opdrachtgever verrichten 
zonder dat er een arbeidscontract (d.w.z. zonder dat er een band van ondergeschiktheid 
bestaat) aan te pas komt. Toch hebben ze toegang tot de sociale zekerheid van de 
loontrekkenden. Deze mogelijkheid wordt voorzien door het artikel 1 bis dat met de 
programmawet van 24 december 2002 toegevoegd werd aan de wet van 27 juni 1969. 
Daarmee ontstond meteen het sociaal statuut van de kunstenaar11.  
 
Deze maatregel vormt een efficiënte en kwaliteitsvolle bescherming die uitermate goed 
afgestemd is op de sociaaleconomische omstandigheden van dit ongewone publiek. Het 
arbeidsrecht kan niet toegepast worden op prestaties die volgens het artikel 1 bis 
gebeuren omdat het als enige bedoeling heeft om toegang te verlenen tot de sociale 
zekerheid van de loontrekkenden. 
 
De mening van SMartBe  
 
SMartBe staat achter de toepassing van de beschermingsregels van het arbeidsrecht, en 
de sociale verworvenheden die daarmee samengaan, op artistieke prestaties die 
uitgevoerd worden voor een opdrachtgever. Maar het zou beter zijn om een arbeidsrecht 
in te voeren waarvan de beschermingsregels effectief op dit publiek toegepast kunnen 
worden en dit op zodanige wijze dat ze er voordeel bij hebben. Het is daarom dat we er 
voorstander van zijn om de geldende regels van het arbeidsrecht een voor een te herzien 
en na te gaan of ze toepasbaar zijn en de werker een efficiënte bescherming bieden.  
 
We moeten de moed aan de dag leggen om deze regels aan te passen aan de specifieke 
realiteit van de talrijke kunstenaars die voornamelijk op projectbasis met tijdelijke 
contracten van korte duur werken. Dat is de enige manier om het mogelijk te maken dat 
deze bescherming ook echt geldt voor de prestaties van dit publiek. Het is nutteloos en 
zelfs onfair om terug te vallen op de bestaande beschermingsmaatregelen zonder na te 
gaan of ze wel toepasbaar zijn of steek houden. Twee elementen zijn heel belangrijk bij 
deze verificatie: 
 
1. Uit de praktijk blijkt dat het kunstenaarspubliek dat wij vertegenwoordigen de vereiste 
drempels die toelaten om aanspraak te maken op de voordelen van het arbeidsrecht niet 
overschrijden. Dat wil zeggen dat deze regels niet afgestemd zijn op deze 
arbeidsomstandigheden. 
 
2. Het budget dat  de kunstenaar en zijn opdrachtgever onderhandelen moet volstaan om 
te betalen voor deze beschermingsmaatregelen. Wij vrezen dat voor de meeste prestaties 
de druk op het beschikbare budget te groot zal zijn in het geval dit onmiddellijk en zonder 
compensatie ingevoerd wordt. Dat heeft als gevolg dat zwartwerken of onaanvaardbare 
arbeidsomstandigheden gestimuleerd worden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 
 
Enkel een verlaging van deze drempels waarop deze beschermingsmaatregelen 
gebaseerd zijn en dus een aanpassing aan de realiteit van tijdelijk werk kan voor een 
gepaste en voldoende bescherming zorgen. Om deze bescherming te financieren moeten 

                                                           
11

  Cfr. punt 3 over het sociaal statuut van de kunstenaar 
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er solidariteitsmaatregelen ingevoerd worden. Dat kan door een sociaal fonds op te richten 
en de beschikbare middelen en financiële diensten te mutualiseren. 
 
Voor deze nieuwe beschermingsmaatregelen, kunnen we ons inspireren op bestaande 
regels. We zouden het appreciëren indien naast de huidige sociale partners ook 
organisaties met terreinkennis over tijdelijke werk een plaats in de paritaire commissies 
zouden krijgen. Hun bijdrage is noodzakelijk als het de bedoeling is om een arbeidsrecht 
uit te bouwen dat rekening houdt met de realiteit van de meeste kunstenaars en dat dus 
ook toepasbaar is op alle artistieke prestaties. 
De bestaande regels in het arbeidsrecht zijn in de praktijk niet toepasbaar voor tijdelijke 
werkkrachten. Zij werken immers met contracten van tijdelijke duur en hebben vaak 
verschillende opdrachtgevers. 
 
Drie kleine voorbeelden als bewijs12: 
 
1. Eindejaarspremies 
 
De paritaire commissies verwijzen allemaal naar andere drempels (zoals 110 of 120 
gewerkte dagen) om te bepalen of een prestatieverstrekker recht heeft op een 
eindejaarspremie. Onder deze drempel wordt er geen premie uitbetaald. 
 
Voor uitzendwerk geldt als drempel 65 gewerkte dagen. Van het beschikbare budget wordt 
9,77% afgehouden en doorgestort aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Van dat 
bedrag wordt 8,22% gebruikt voor de uitbetaling van de eindejaarspremie. Kunstenaars 
die met een uitzendcontract werken, betalen ook bijdragen aan dit Fonds. Maar de 
meesten van hen bereiken niet de noodzakelijke 65 dagen om hun eindejaarspremie te 
kunnen aanvragen. Iemand die gedurende 60 dagen uitzendwerk verricht heeft, en dus 
ook bijdragen aan het Fonds heeft afgestaan, heeft geen recht op een eindejaarspremie. 
 
Het is volgens ons dan ook voor de hand liggend en eerlijk om alle drempels weg te 
werken en het recht op een eindejaarspremie toe te staan aan alle kunstenaars die een 
(artistieke) prestatie voor een opdrachtgever uitvoeren. Anders doen de bijdragen voor de 
eindejaarspremies de totale kostprijs van de prestatie stijgen zonder dat daar iets 
tegenover staat. De opdrachtgever, noch de kunstenaar hebben daar voordeel bij. 
 
Een voorbeeld van een maatregel die de goede richting uitgaat, zien we bij het Paritair comité 
304 (cao “podiumkunsten / muziek”). Dit PC voorziet in twee baremaroosters: een voor 
contracten van meer dan 4 maanden, de andere voor contracten van minder dan 4 maanden. 
Onder dit PC ontvangen werknemers geen eindejaarspremie voor contracten van minder dan 
4 maanden maar daar staat wel tegenover dat de loonbarema’s hoger zijn dan voor 
contracten van vier maanden of meer die wel recht geven  op een eindejaarspremie. 
Kunstenaars die onder dit PC verschillende contracten van minder dan vier maanden 
afsluiten krijgen hun eindejaarspremie meteen met hun loon uitbetaald waardoor de 
verschillende werkgevers geen afzonderlijke eindejaarspremie moeten uitbetalen. 
 
 
 

                                                           
12

 We willen hier niet alle betrokken wetteksten vermelden, maar eerder een voorbeeld geven van de kloof 

die gaapt tussen de wet en de werkelijke sociaaleconomische voorwaarden waarmee een heel groot 

aandeel van de kunstenaars en de creatieve professionals tegenwoordig te maken krijgen. 
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2. Wettelijke feestdagen 
 
In het geval van tijdelijk werk is het heel moeilijk om een compensatiedag op te nemen 
voor een wettelijke feestdag. Als de kunstenaar voor een enkele opdrachtgever werkt, kan 
hij die vragen om een compensatiedag uit te betalen. Maar dat wordt bijna onmogelijk als 
hij werkt voor verschillende opdrachtgevers. Wie moet er immers betalen? 
 
De uitbetaling van een compensatiedag kan in het geval van tijdelijk werk trouwens ook 
voor druk op het budget voor de artistieke prestatie zorgen. Vooral de kleinste 
opdrachtgevers moeten voorzien in bijkomende financiële middelen als ze tijdens of na de 
prestatie een compensatiedag moeten uitbetalen. Dit probleem zou omzeild kunnen 
worden door een solidair systeem onder de vorm van een garantiefonds. Zo is het 
eenvoudiger om compensatiedagen uit te betalen zonder conflicten over wie deze wel 
moet betalen. 
 
 
3. Toepassing van de regels van de Paritaire Commissies 
 
De beschermingsmaatregelen die de sociale partners (die de werkgevers en werknemers 
vertegenwoordigen) in de Paritaire Comités hebben aangenomen, stemmen niet met de 
huidige realiteit overeen. Vaak gaan ze uit van contracten voor onbepaalde duur of voor 
langere periodes en dit voor een enkele werkgever. Dat is niet representatief voor de 
werkwijze van het merendeel van de kunstenaars die vaak met contracten van heel korte 
duur voor verschillende opdrachtgevers werken. 
 
Het toepassingsveld van het PC hangt in principe af van de hoofdactiviteit van de 
opdrachtgever. Het PC houdt weinig of geen rekening met de diversiteit van de artistieke 
functies. Het PC 304 (cao muziek) is daarop een uitzondering: de arbeidsomstandigheden 
die beschermd worden, zijn gebaseerd op de functie (muzikant of zanger) en niet op 
activiteit van de opdrachtgever. 
 
De toepassing van de barema’s voor welomlijnde functies die een PC vastlegt, is 
gemakkelijker in grote cultuurinstellingen, net zoals de betaling ervan. Het is veel 
moeilijker een veelvoud aan artistieke functies en beroepen in een baremarooster onder te 
brengen aangezien deze daarvoor niet geschikt zijn. Bovendien heeft elk PC zijn eigen 
baremarooster waardoor de verplichte minima kunnen verschillen voor gelijkaardige 
artistieke functies. Wij vinden het daarom voor de hand liggend om deze minima te 
harmoniseren of om een minimumloon voor de volledige artistieke sector vast te leggen. 
Dat zou zowel een basisbescherming als een garantie vormen. 
 
Een strikte toepassing van de barema’s zou trouwens nog altijd geen oplossing bieden 
voor het basisprobleem van de artistieke sector: het onaanvaardbaar laag jaarinkomen 
van veel kunstenaars, zelfs als ze voor hun gepresteerde dagen meer betaald worden dan 
de minima voorschrijven. 
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7. De rol van SMartBe sinds haar oprichting in 1998 
 
In haar dertienjarig bestaan is SMartBe een van de belangrijkste ondernemingen in de 
Belgische sociale economie geworden. Sinds 1998 hebben maar liefst 40.000 leden zich 
bij SMartBe aangesloten. Ook het aantal contracten dat zij aan SMartBe toevertrouwen (in 
2010 meer dan 140.000) en het aantal Activiteiten (meer dan 10.000)13

 van kunstenaars, 
audiovisuele en podiumtechnici en andere creatieve professionals stijgt voortdurend. 
 
Door onze leden en hun opdrachtgevers eenvoudige tools te bezorgen kunnen ze hun 
carrière op een eenvoudige en transparante manier in goede banen leiden. Voor 
duizenden creatieve professionals hield dat een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden 
in waardoor hun zelfstandigheid vergrootte en ze hun positie verstevigden. 
 
In de loop der jaren hebben we de diensten voor onze leden uitgebreid. We begeleiden 
hen nu ook in hun pogingen om hun carrière te professionaliseren. Gelijktijdig hebben we 
onze aanwezigheid op het terrein versterkt met regionale kantoren doorheen het hele land. 
 
Onze ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan onze strijd voor betere 
sociaalprofessionele omstandigheden voor alle creatieve professionals. Daarom dragen 
we solidariteit hoog in het vaandel. Ons actiemiddel bestaat uit het gemeenschappelijk 
maken van de middelen en competenties, ook gekend als mutualisering. 
 
Sinds onze oprichting in 1998 hebben we deelgenomen aan de oprichting van het 
Nationaal Kunstenaarsplatform dat zowel op het terrein als in politieke debatten een 
uitgelezen overlegpartner voor de invoering van het kunstenaarsstatuut bleek te zijn. 
Gezien onze eigenheid namen we een uitzonderlijke positie in deze vereniging in: doordat 
kunstenaars uit alle disciplines bij ons aangesloten zijn, konden we aanspraak maken op 
een allesomvattende ervaring. 
 
Dit alles resulteerde in de goedkeuring van de programmawet van 2002 die voorzag in 
maatregelen waardoor kunstenaars verondersteld worden onder de sociale zekerheid van 
de loontrekkenden te vallen. Dat was een flinke stap vooruit voor scheppende en 
vertolkende kunstenaars en de technici uit de artistieke sector (zie hoger “Het sociaal 
statuut van de kunstenaar). 
 
Een van de andere strijdpunten leidde ertoe dat we ons ook aan de zijde van SABAM 
hebben geschaard, wat resulteerde in de wet over auteursrechten in 2008. Daardoor 
worden auteursrechten en naburige rechten aan een vast percentage van 15% belast. Dit 
maakte een einde aan de onzekerheid die daar vroeger over bestond. 
 
Wij zijn altijd heel actief bezig geweest met de verdediging van kunstenaars en hun recht 
op werkloosheidsuitkeringen. Zo zijn we er in 2002 in geslaagd een voor kunstenaars heel 
nadelige interpretatie van het werkloosheidsreglement tegen te houden. Door onze 
tussenkomst reageerde de voogdijminister en heeft de RVA haar project moeten afblazen. 
In de plaats moest de RVA voordeligere regels toepassen (de cachetregel voor het 
verkrijgen van het recht op werkloosheidsuitkeringen en de houthakkersregel voor het 

                                                           
13

 De Activiteiten werden in 2004 ontwikkeld door SMartBe en zijn een tool om projecten administratief te beheren en te 

producen. Een Acitiviteit biedt de mogelijkheid eigen projecten op te zetten, vooral binnen de creatieve beroepen, en deze 

volkomen te beheren waardoor ze verder gaan dan eenvoudige aanwervingscontracten voor prestaties. 
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behoud van hun rechten). In oktober 2011 voerde de RVA een strikte interpretatie in en 
daarom hebben we de verantwoordelijken tot op het hoogste niveau aan de tand gevoeld. 
We hebben de verantwoordelijken van de RVA aangeschreven en een onderhoud gehad 
met de minister van Arbeid en Werkgelegenheid die de voogdij over deze instelling 
uitoefent. 

Elke dag spannen wij ons in om de creatieve en culturele sector als een volwaardige 
economische sector te laten erkennen. In onze postindustriële maatschappij neemt het 
belang daarvan hand over hand toe. 
 
Een internationale uitbouw is voor ons een prioritair onderwerp geworden. In 2008 hebben 
we geholpen bij de oprichting van SMartFr dat in drie jaar tijd al bijna 1500 kunstenaars 
onder haar vleugels heeft. Met SMartEu werken we ook aan de uitbouw van een Europees 
netwerk dat in alle betrokken landen moet zorgen voor een verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van kunstenaars en dat ook de internationale mobiliteit van 
creatieve professionals moet vereenvoudigen. 
 
 

 

 

 



 

18  

 

8. SMartBe, een vereniging uit de sociale economie 

 
Sociale economie?  

Deze derde sector valt buiten de traditionele openbare en privésectoren. Ze omvat 
verenigingen, stichtingen, solidaire organisaties en coöperatieve ondernemingen. De 
goederen of diensten die zij voortbrengen hebben een sociale doelstelling. Een aantal 
basisprincipes schragen hun ethisch bewustzijn: dienstverlening aan de leden of de 
samenleving in plaats van winst, autonoom beheer, democratische beslissingsprocessen, 
bij de verdeling van de inkomsten krijgen personen en arbeid voorrang op kapitaal. 
 
Waarom maakt SMartBe deel uit van de sociale economie?  
 
 Dienstverlening aan de leden of de samenleving in plaats van winst  
 Bij de verdeling van de inkomsten krijgen personen en arbeid voorrang op kapitaal  

 
Ons werkingsprincipe is de mutualisering van de inkomsten bij de toepassing van deze 
twee sleutelprincipes van de sociale economie. De opbrengsten van de activiteiten worden 
enkel geïnvesteerd in de werking van onze structuur, de ontwikkeling van nieuwe diensten 
voor onze leden en de verdediging van de artistieke en culturele sector. 
 
De financiële middelen worden gebruikt voor: 
 

- Het verstrekken van informatie en begeleiding: informatiesessies, verspreiding van 
onderbouwde informatie, persoonlijke begeleiding, juridische raad. 
 

- Het verstrekken van gespecialiseerde diensten aan lage prijzen: verzekeringen, ter 
beschikking stellen van ateliers, verhuren van materiaal. 

 
- Aanbieden van financiële diensten. Dit is een doorslaggevende steun in de vorm 

van een prefinanciering van subsidies en voor het verwerven van professioneel 
materiaal. 
 

- De tools voor de leden laten evolueren in functie van hun noden en de wetgeving. 
De online interface is 24/24 beschikbaar waardoor de leden op elk ogenblik een 
prestatie kunnen aangeven en dus in orde zijn met hun administratie. 

 
- Uitbouwen en steunen van projecten die de sector moeten helpen organiseren en 

professionaliseren: community website, specifieke opleidingen, beurzen voor 
kunstenaars. 
 

- Ontwikkelen van ondersteunende tools ter vervanging van de zwakke openbare 
financiële hulp en de leden helpen om op een professionele manier privégeld te 
zoeken. 
 

- Financieren van onderzoeken en studies om een beter inzicht te krijgen in de 
sociaaleconomische voorwaarden waarmee creatieve professionals 
geconfronteerd worden. 
 

- Publiceren van referentiewerken en boeken met een praktische inslag. 
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- Het vertegenwoordigen en verdedigen van de creatieve sector. Daarvoor 
vertrekken we van de analyses van het studiebureau. De verkiezingen zijn een 
aanleiding om een memorandum te publiceren waarin de lacunes en problemen uit 
de doeken gedaan worden en waarin ook concrete voorstellen staan om de 
artistieke en culturele sector te helpen. 
 

- Het laten groeien van een gemeenschap en zo de sociale samenhang tussen de 
verschillende beroepen en vaak geïsoleerde individuen bevorderen.  
 
 

 Het beheer van SMartBe en haar leden gebeurt volkomen autonoom 

     
   1. Volkomen autonoom beheer 
 
De structuur wordt gefinancierd met de afhouding (6,5%, zonder btw) op de bedragen 
die de leden factureren en een jaarlijkse bijdrage van 25€. 
Voor haar werking doet SMartBe weinig of geen beroep op publieke subsidies. Deze 
financiële zelfstandigheid bezorgt SMartBe de vrijheid om te zeggen en schrijven wat 
ze denkt. Op deze manier is het mogelijk om de belangen van de kunstenaars en 
creatieve professionals tot op de hoogste niveaus ongebonden te verdedigen.  
 
Deze autonomie laat SMartBe ook toe om de platgetreden paden te verlaten, nieuwe 
pistes te bewandelen en nieuwe oplossingen te bedenken voor dit specifieke publiek. De 
creatieve professionals staan als tijdelijke werkkrachten ver af van het klassieke salariaat. 
 
Het administratief beheer van SMartBe wordt uiteraard regelmatig gecontroleerd door de 
sociale en fiscale inspectie. Als blijkt dat aanpassingen aan de tools en diensten 
aangewezen zijn, voert SMartBe deze ook door om altijd met alle wettelijke bepalingen in 
orde te zijn. 
 
SMartBe valt onder de wetgeving op de vzw’s. Elk jaar worden de jaarrekeningen 
goedgekeurd door een bedrijfsrevisor vooraleer deze ter goedkeuring aan de Algemene 
Vergadering voorgelegd worden.  
 
 
    2. Een autonoom beheer voor de leden 
 
Om de autonomie van onze leden te stimuleren, gebeurt het beheer van de contracten en 
Activiteiten volkomen online. Deze webtools zijn gebruiksvriendelijk en altijd en overal 
bereikbaar. De websites van SMartBe bieden heel volledige en regelmatig geüpdate 
informatie. 
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 Een democratisch beslissingsproces 
 
In 2011 telde SMartBe al meer dan 40.000 leden. Wij proberen hen zoveel mogelijk bij 
onze vereniging te betrekken. 
 
Elk jaar organiseert de vzw een Algmene Vergadering voor haar effectieve leden. Daar 
worden de statuten, het budget en de grote beleidslijnen van haar missies goedgekeurd. 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit leden en neemt het bestuur van de vzw waar. 
 
Wie kan lid worden? Iedereen die een creatief beroep uitoefent is welkom. Ongeacht of 
het om een beginnende, opkomende of gevestigde professional gaat. Door open te staan 
voor alle disciplines en iedereen te respecteren, garanderen we de diversiteit. En deze 
diversiteit is de vruchtbare bodem die het artistieke en culturele patrimonium voedt.  
 
In 2007 heeft SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen de prijs voor 
de sociale economie (voorheen prijs Roger Van Thournout) ontvangen. 
 

Een charter weerspiegelt onze waarden en dient als leidraad bij onze acties. 

SMartBe wil:  

 een democratische structuur zijn. 

 de autonomie van kunstenaars en creatieve professionals versterken 

 de relaties in de artistieke en culturele wereld professionaliseren 

 de ontplooiing van creatieve activiteiten stimuleren 

 ijveren voor een veilig juridisch kader voor de kunstensector 

 de vertegenwoordiging van haar leden tegen over de beleidsmakers en politici 

uitbouwen. 
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9. SMartBe in cijfers  
        
 
> opgericht in 1998 

> meer dan 40.000 leden 

> 8 kantoren: Antwerpen, Bergen, Brussel, Charleroi, Doornik, Gent, Luik en Namen 

> 140 werknemers 

 

 

  2007 2008 2009 2010 Vooruitzichten 

2011 

 

Leden  18.000 24.000 30.000 36.000 46.000 

 

Beheer 

Activiteiten 

1.500 3.000 5.500 7.700 10.000 

 

Aantal 

contracten 

84.000 98.000 115.000 140.000 160.000 

 

Gefactureerd 

bedrag (€)  

50.000.000 68.000.000 74.000.000 94.000.000 120.000.000 
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10. Petitie voor het behoud en een betere juridische zekerheid van het 
kunstenaarsstatuut 
 

 
Wij vragen aan de minister voor werkgelegenheid en arbeid om zo snel mogelijk 
overleg te plegen over de problematiek van de werkloosheidsreglementering voor 
kunstenaars. De bedoeling moet zijn om deze reglementering te laten 
overeenstemmen met de voorschriften van de wet van 24 december 2002 over het 
sociaal statuut voor kunstenaars. 

Wij willen voor de toekomst: 

• De garantie dat alle kunstenaars en technici toegang tot de werklosheid hebben 
volgens de regel beschreven onder artikel 10 van het Ministerieel Besluit van 
26/11/1991 (cachetregel). 
 

• De bevestiging dat kunstenaars en technici die enkel met contracten van korte duur 
werken, recht hebben op een verlenging van hun rechten volgens de regel 
beschreven onder artikel 116§5 van het Koninklijk Besluit van 25/11/1991. 
 

• Horen dat het wettelijk is om bedragen die verdiend werden met de verkoop van 
kunstwerken door scheppende kunstenaars om te vormen tot loon. 
 

• Dat de regels duidelijker worden. Dit moet de ondraaglijke administratieve 
onzekerheid verminderen die voortvloeien uit de verschillende interpretaties van de 
RVA. 

Wij zijn de mening toegedaan dat dit overleg er snel moet komen. 

In afwachting van dit overleg eisen wij dat de nota van de RVA opgeschort wordt. Deze 
heeft als gevolg dat er elke dag meer en meer kunstenaars, en technici uit het 
spektakelbedrijf met administratieve moeilijkheden en geblokkeerde dossiers 
geconfronteerd worden. 
 
Teken de petitie op www.smartbe.be 

 
 
 
 
 
 

 


