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SMartBe-contracten zijn en blijven geldig 
 
 
In oktober heeft de RVA haar interpretatie van de werkloosheidsreglementen voor kunstenaars 
gewijzigd. Voor heel wat kunstenaars had dit als gevolg dat hun dossier geblokkeerd raakte toen ze 
een werkloosheidsaanvraag indienden of hun uitkering wilden verlengen onder hun specifieke 
‘statuut’.  
 
Sommige vakbonden en uitbetalingsinstellingen beweren dat “SMartBe-contracten niet geldig zouden 
zijn of niet zouden volstaan” en weigeren op basis daarvan om het dossier van hun lid aan de RVA te 
bezorgen.  
 
Niets is minder waar. Daarom willen we enkele belangrijke punten even onder de aandacht brengen: 
 

• De SMartBe-contracten vallen onder een duidelijk juridisch kader. Dit geldt zowel voor 
artistieke als niet-artistieke contracten.
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• De algemeen directeur van de RVA, dhr. Sebrechts, heeft op 27 oktober 2011 in een brief 
expliciet bevestigd dat de SMartBe-contracten geldig zijn. 

 

• Op de SMartBe-contracten staat alle noodzakelijke informatie om geldig te zijn voor de 
toekenning of het behoud van het ‘kunstenaarsstatuut’: 

o De aard van de prestatie 
o De korte duur van de prestatie 
o De handtekening van het lid en de opdrachtgever 

 

• De RVA heeft het recht om bijkomende bewijzen te vragen. Wij moedigen onze leden aan om 
de RVA alle documenten te bezorgen waarom ze vraagt.  
 

• Maar er is geen enkele reden waarom er systematisch bijkomende bewijzen nodig zouden 
zijn. SMartBe moet op dezelfde manier behandeld worden als alle andere spelers (SBK, enz.). 
Alle dossiers met SMartBe-documenten zonder onderscheid in vraag stellen, is niets minder 
dan discriminatie. 
 

• Voor contracten binnen een SMartBe-Activiteit is Verenigde Producties de werkgever. 
Verenigde Producties aanvaardt alle verantwoordelijkheden die daarmee samengaan. Onze 
leden moeten dus geen attest aan hun klanten vragen. 

 
 
Voor alle vragen over dit onderwerp kan je de juridische dienst van SMartBe contacteren op het 
nummer 02/542.19.24 
      

 
Marc Moura 
Directeur van de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen
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 Leden kunnen gebruik maken van de contracttool van SMartBe om hun prestaties te factureren. Er bestaan twee 

soorten prestaties:  
a) Artistieke contracten vallen onder het Secretariaat voor Tijdelijke Werkkrachten vzw 
b) Niet-artistieke contracten vallen onder Het Interimpaleis cvba 

Het Secretariaat voor Tijdelijke Werkkrachten vzw baseert haar contracten op het artikel 1 bis van de wet van 27 juni 
1969. Het Interimpaleis cvba stelt uitzendcontracten op in overeenstemming met de wet van 24 juli 1987. Beide 
contracten vallen dus onder een strikt juridisch kader. Ook de contracten binnen een SMartBe-Activiteit (Verenigde 
Producties) vallen onder ditzelfde juridisch kader. 


