
Meer kunstenaars kunnen uitkering krijgen
 

AFP

Meer kunstenaars zullen vanaf nu
een betere regeling krijgen van hun
werkloosheidsvergoeding. Minister
van Werk Monica De Coninck
(sp.a) heeft daarvoor de nodige
maatregelen genomen.

SOFIE MULDERS

Toen in 2002 het sociaal statuut
van de kunstenaar werd ingevoerd,
was het de bedoeling om een
efficiëntere sociale bescherming te
bieden aan kunstenaars. Als
werknemer of zelfstandige
beschermt de sociale zekerheid
tegen ziekte of werkloosheid, maar
voor kunstenaars ligt dat moeilijker.
Die hebben vaak werk voor kortere
termijn en worden nadien weer
werkloos, zodat ze moeilijk rechten
kunnen opbouwen als het gaat over
werkloosheidsvergoedingen. Het
kunstenaarsstatuut moest daar
verandering in brengen.

Maar over de concrete toepassing
van de wetgeving waren nogal wat
onduidelijkheden, specifiek over de
interimwerkers van de zogenaamde
spektakelsector (onder andere
musical en circus). Afhankelijk van
bij welk kantoor van de RVA
(Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening) de kunstenaar
was aangesloten, werden de regels
anders geïnterpreteerd. Er zat met
andere woorden geen eenduidige
lijn in de regeling of een kunstenaar
uit de spektakelsector al dan niet
recht had op een
werkloosheidsvergoeding.

Bovendien werd tot nu toe ook een
onderscheid gemaakt tussen
scheppende (de regisseurs, de

bedenkers) en uitvoerende (de
acteurs, de dansers) artiesten in de
spektakelsector. De gunstige
regeling om uit te rekenen of je een
werkloosheidsvergoeding kreeg of
niet, en over welk bedrag dat dan
ging, gold voor de uitvoerende
artiesten uit de sector, en niet voor
de scheppende artiesten. Dat
onderscheid heft minister De
Coninck nu op. Daartegenover
staat wel dat artiesten nu moeten
aantonen dat ze minstens drie
korte contracten per jaar hebben
gehad om het voordeligste
vergoedingspercentage te
behouden. Vroeger ging het om
één kort contract per jaar. "Maar in
praktijk verandert dat nauwelijks
iets", zegt Eva De Wolf,
woordvoerder van de minister. "De
meeste mensen die werkzaam zijn
in die sector, hebben zeker drie
korte contracten per jaar."

Daarnaast werkt het Bureau van de
Nationale Arbeidsraad (NAR) aan
een duidelijker kunstenaarsstatuut
in zijn geheel. De Raad heeft een
aantal aanbevelingen geformuleerd
om het sociaal statuut te
vereenvoudigen en de coherentie
ervan te verhogen. Met andere
woorden: de Raad wil de
rechtszekerheid van alle actoren in
de artistieke sector zo veel mogelijk
verhogen.

Op vraag van de NAR en in
afwachting van een vernieuwd
statuut vraagt minister De Coninck
aan haar administratie om alvast de
regels voor de spektakelsector aan
te passen voor alle aanvragen om
uitkeringen vanaf 17 juli 2012.
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