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Samenstelling van de Commissie Kunstenaars
De samenstelling van de Commissie Kunstenaars is vastgelegd bij het
koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie en de
werking van de Commissie "Kunstenaars".
Zij bestaat uit een kamer van de Franse taalrol en een kamer van de
Nederlandse taalrol.
Er is één voorzitter voor de twee kamers (de voorzitter is wettelijk
tweetalig),
12
Franstalige
effectieve
leden,
12
Franstalige
plaatsvervangende leden, 12 Nederlandstalige effectieve leden en 12
Nederlandstalige plaatsvervangende leden.
In principe komt elke kamer afwisselend twee keer per maand bijeen.
De analyse van de dossiers wordt verdeeld per taalrol.
Teneinde tot eenvormigheid van de kamers te komen en op verzoek van de
voorzitter of de leden, worden plenaire vergaderingen georganiseerd.
Elke Gemeenschapsregering kan, indien zij dat wenst, een
vertegenwoordiger, met raadgevende stem, aanduiden in de kamer
van de haar betreffende taalrol, met dien verstande dat wanneer de
Commissie een aanvraag moet behandelen van een kunstenaar die
in het Duits taalgebied woont, die vertegenwoordiger wordt
aangewezen door de regering van de Duitstalige Gemeenschap.
Volgende personen werden vanaf 7 augustus 2014 aangewezen bij het
koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot uitvoering en tot bepaling van de
inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart
2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot
vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum
kunstenaar en van de kunstenaarskaart:
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Kamer van de Franse taalrol
Voorzitter: de heer Fernand DE VLIEGHER
Effectieve leden:
een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid: de heer
Pierre DELCHEVALRIE;
een vertegenwoordigster van het Rijksinstituut voor
verzekeringen der zelfstandigen: mevrouw Anne LENELLE;

de

sociale

een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening:
mevrouw Murielle LEJEUNE;
drie vertegenwoordigers die aangewezen zijn door de interprofessionele
vakverenigingen:
o ACLVB: mevrouw Patricia DE MARCHI;
o ACV: de heer Didier GILQUIN, die vanaf 23 augustus 2016
vervangen werd door de heer Marc SCIUS;
o ABVV: de heer José GRANADO ARANZANA.
drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
o de heer Eric GALAND;
o de heer Laurent FACK;
o de heer Vincent DEHIN.
drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
o de heer Tanguy ROOSEN;
o de heer Gaëtan VANDEPLAS;
o de heer Vincent RAOULT.
Een vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap: de heer Freddy
CABARAUX
Een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap, wanneer
de kamer van de Franse taalrol een dossier moet behandelen van
een kunstenaar die in het Duits taalgebied woont: de heer Guido
THOME
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Plaatsvervangende leden:
een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor sociale zekerheid:
mevrouw Barbara HUBER;
een vertegenwoordigster van het Rijksinstituut voor de
verzekeringen der zelfstandigen: mevrouw Françoise BLAUSE;

sociale

een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening:
mevrouw Claire DE HAAN;
drie vertegenwoordigers die aangewezen zijn door de interprofessionele
vakverenigingen:
o ACLVB: de heer Eric DUBOIS;
o ACV: de heer Marc SCIUS, die vanaf 23 augustus 2016 vervangen
werd door de heer Didier GILQUIN;
o ABVV: de heer Christian MASAI.
drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
o mevrouw Florence GILBERT;
o de heer Michel KACENELENBOGEN;
o de heer Christophe DEPRETER, die vanaf 23 augustus 2016
vervangen werd door mevrouw Joëlle DAGRY.
drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
o de heer Benoît COPPEE;
o mevrouw Virginie DEVASTER;
o mevrouw Delphine NOELS.
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Kamer van de Nederlandse taalrol
Voorzitter: de heer Fernand DE VLIEGHER
Effectieve leden:
een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor sociale zekerheid:
mevrouw Ingrid DE JONGHE;
een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen: de heer Jos MORREN;
een vertegenwoordigster van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening:
mevrouw Rita VAN BRABANDT;
drie vertegenwoordigers die aangewezen zijn door de interprofessionele
vakverenigingen:
o ACLVB: mevrouw Evelien BLOEM;
o ACV: de heer Servaas LE COMPTE;
o ABVV: mevrouw Laurette MUYLAERT.
drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
o mevrouw Ann CATTELAIN;
o mevrouw Liesbeth DEJONGHE;
o de heer Eric KROLS, die vanaf 23 augustus 2016 vervangen werd
door de heer Maarten GERARD.
drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
o mevrouw Josine DE ROOVER;
o mevrouw Nikol WELLENS;
o de heer Hugo VANDEN DRIESSCHE.
een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap: de heer Frederik
BEERNAERT
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Plaatsvervangende leden:
een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid: de heer
Evert STERCKX;
een vertegenwoordigster van het Rijksinstituut voor
verzekeringen der zelfstandigen: mevrouw Marleen DRUART;

de

sociale

een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening: de heer
Michaël DE REIJER;
drie vertegenwoordigers die aangewezen zijn door de interprofessionele
vakverenigingen:
o ACLVB: de heer Tim LYCKE;
o ACV: de heer Koen MEESTERS;
o ABVV: de heer John SNAUWAERT.
drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
o de heer Armin DRIDI;
o de heer Paul CORTHOUTS;
o mevrouw Carine LIBERT, die vanaf 23 augustus 2016 vervangen
werd door de heer Ioan KAES.
drie vertegenwoordigers van de artistieke sector:
o de heer Guillaume BIJL;
o de heer Sam EGGERMONT;
o mevrouw Elsemieke SCHOLTE.
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Problemen van de Commissie Kunstenaars

Aanvang van de nieuwe activiteiten van de Commissie
De Commissie Kunstenaars, in haar nieuwe vorm, heeft af te rekenen gehad
met praktische problemen bij de oprichting, waardoor zij niet onmiddellijk
met haar werkzaamheden kon beginnen:
-

Hangend beroep tot vernietiging voor het Grondwettelijk Hof (arrest
nr. 115/2015 van 17 september 2015)

Een beroep tot vernietiging werd ingediend tegen artikel 21 van de
programmawet (I) van 26 december 2013. Dit artikel bracht wijzigingen
aan in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders. De belangrijkste wijziging betrof het invoeren van
een kunstenaarsvisum, dat het artistieke karakter van de prestaties door
de houder ervan attesteert.
Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep verworpen en heeft de Belgische
Staat dus in het gelijk gesteld. Dit arrest is bijzonder interessant, enerzijds
omdat het door de wetgever ingevoerde systeem met het
kunstenaarsvisum er heel goed in uitgelegd wordt, en anderzijds omdat het
Hof er een duidelijke verbetering van het kunstenaarsstatuut in ziet.
In deze zaak stelt het Hof dat de bestreden bepaling geen inbreuk vormt op
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en rechtvaardigt dit als volgt:
-

Het gebruik, door de wetgever, van het begrip "activiteitensectoren" als
criterium dat in aanmerking moet worden genomen door de Commissie
Kunstenaars, creëert dus geen verschil in behandeling onder kunstenaars
naar gelang van de sector waarin zij hun kunst beoefenen (punt B.6.2).

-

Bovendien maakt het gegeven dat de sectoren die als artistieke sectoren
worden beschouwd voor de toepassing van artikel 1bis van de wet van 27
juni 1969 niet meer op exhaustieve wijze worden opgesomd in de wet, het
mogelijk dat vernieuwende kunstuitingen, die niet vallen onder een van die
traditionele sectoren, aanleiding kunnen geven tot de onderwerping aan het
socialezekerheidsstelsel van de werknemers, terwijl dat onder de vroegere
wetgeving niet mogelijk zou zijn geweest (punt B.6.3).

-

Door te bepalen dat de Commissie Kunstenaars haar beslissingen tot
toekenning of tot weigering van het kunstenaarsvisum neemt op basis van
een methodologie die is bepaald in haar huishoudelijk reglement, voert de
bestreden bepaling evenmin verschillen in behandeling in onder kunstenaars
(punt B.7).
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-

Ten slotte voert de bepaling geen enkel verschil in behandeling onder
kunstenaars in naar gelang van de taal die zij gebruiken, omdat zij het niet
mogelijk maakt om verschillende criteria of methodologieën aan te nemen
naar gelang van de taal van de kunstenaar die het kunstenaarsvisum
aanvraagt (B.8.1).

Het Hof erkent ook dat de bestreden bepaling noch tot doel noch tot gevolg
heeft de uitoefening van een artistieke activiteit te onderwerpen aan een
individuele administratieve toelating. Zij vormt dus geen inbreuk op
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikelen 16 en 34 van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie en met artikelen 18, 45 en 46 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie. Door het kunstenaarsvisum in te voeren, belet artikel
1bis van de wet van 27 juni 1969 geenszins de artistieke uiting, welke die
ook moge zijn. De weigering van een kunstenaarsvisum verbiedt de
aanvrager niet om zijn artistieke activiteit uit te oefenen (punt B.13.1).
Artikel 1bis heeft tot doel een specifiek statuut te creëren naast de
bestaande statuten, die toegankelijk blijven voor de kunstenaars die zich in
een sociaaleconomische situatie bevinden die met die statuten
overeenstemt (punt B.13.3).
Het Hof wijst er ook op dat de bestreden bepaling geen enkel verschil in
behandeling op grond van de nationaliteit bevat, en dat niets belet dat
kunstenaars een kunstenaarsvisum vanuit het buitenland aanvragen, met
het oog op de uitoefening van een prestatie of de levering van een werk op
bestelling van een in België verblijvende opdrachtgever (punt B.15.2).
Tot slot erkent het Hof dat het systeem van het kunstenaarsvisum de
rechtszekerheid niet schaadt, maar integendeel bijdraagt tot een grotere
rechtszekerheid voor de opdrachtgevers aangezien het aangeeft dat de
kunstenaar die houder ervan is, onderworpen is aan de sociale zekerheid
van de werknemers en, als gevolg daarvan, de opdrachtgever die een werk
of een prestatie bij hem bestelt, gehouden is tot de uit dat statuut
voortvloeiende verplichtingen voor de werkgever (punt 20.2) en dat het
bestreden artikel zodoende geen afbreuk doet aan artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van rechtszekerheid
en met artikelen 12 en 14 van de Grondwet.
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Ontbreken van regelgeving voor de uitvoering van de wetgeving

-

De regelgeving voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen met
betrekking tot het sociaal statuut van de kunstenaars werd eind 2015
bekendgemaakt. Het betreft:
-

het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft het
statuut van de kunstenaars, en van het koninklijk besluit van 26 juni 2003
houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars"
(B.S. van 7 oktober 2015);

-

het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de
kaart en van het visum “kunstenaars” (B.S. van 30 oktober 2015).

Zonder deze teksten, waarin vermeld wordt welke gegevens het
kunstenaarsvisum, de kaart of het overzicht van de prestaties moeten
bevatten, was het niet mogelijk deze documenten uit te reiken.
In 2015 heeft de Commissie Kunstenaars overigens haar huishoudelijk
reglement opgesteld, dat in de Ministerraad goedgekeurd moest worden.
Het koninklijk besluit van 26 februari 2016 tot goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars werd op 22 maart
2016 bekendgemaakt.
-

Nood aan personeel voor het secretariaat van de Commissie

Artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de
organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars" bepaalt dat "de
FOD Sociale Zekerheid belast is met het secretariaat van de Commissie en
de voorbereiding van haar werkzaamheden".
De FOD Sociale Zekerheid heeft dus een selectie georganiseerd voor de
werving van een juridisch assistent niveau B, wat enkele maanden in beslag
neemt aangezien de oproep tot kandidaten via Selor gebeurt.
Er dient eveneens opgemerkt dat de Commissie overeenkomstig
voornoemd artikel 5 voor de voorbereiding van haar werkzaamheden ook
een beroep kan doen op 3 ambtenaren van respectievelijk de Rijksdienst
voor sociale zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen en de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, voor 1/3 van hun
werktijd.
De Commissie heeft een extra Nederlandstalige medewerker voor het
secretariaat gevraagd. Dit zou in 2017 het geval zijn.
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Werking van de Commissie
-

Artistiek karakter van sommige activiteiten

De Commissie krijgt veel uiteenlopende vragen. Soms bestaat er twijfel
over het artistieke karakter van de activiteit, zelfs als de activiteit verband
houdt met de artistieke sector.
Voor volgende activiteiten werd besproken welk standpunt ingenomen moet
worden:
-

Figureren
Dj
Regisseur – monteur – videast
Schminken – grimeren – bodypainting
Modellenwerk
Ontwerpen van bruidskledij
Geluidsingenieur
….

Aanvankelijk was het de bedoeling criteria vast te leggen om te kunnen
beslissen over het artistieke karakter van deze activiteiten en te zorgen
voor een eenvormige redenering bij het nemen van beslissingen.
Niettemin heeft de Commissie ervoor gekozen veeleer te beslissen op
individuele basis, dus dossier per dossier. De activiteiten die voorgelegd
worden aan de Commissie, zijn immers telkens zeer specifiek en moeten
geval per geval beoordeeld worden. Zo is schminken in bepaalde gevallen
veeleer een puur esthetische activiteit en in andere gevallen uniek en
creatief.
-

SMart en tussenpersonen

Reeds vele jaren bestaan er praktijken waarbij sommige tussenpersonen
voor rekening van kunstenaars optreden. In sommige gevallen eist de
opdrachtgever zelf van de kunstenaar dat hij een beroep doet op zo'n
tussenpersoon, zodat hij zich zelf niet hoeft te bekommeren om de
administratieve formaliteiten, waaronder de formaliteiten inzake sociale
zekerheid.
In andere gevallen doet de kunstenaar zelf een beroep op een
tussenpersoon. Gezien zijn relatie met zijn "werkgever", de tussenpersoon,
is hij zeker dat hij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de
werknemers.
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In beide gevallen houdt de tussenpersoon een commissie in op de
vergoeding van de kunstenaar.
Vóór de invoering van het kunstenaarsvisum werd vastgesteld dat
dergelijke tussenpersonen verschillende werknemers onder artikel 1bis
aangaven, hoewel zij geen artistieke activiteit uitoefenden (schilder in
gebouwen, leerkracht, ...), ook al werd deze activiteit soms in de artistieke
sector uitgeoefend. Personen die als zelfstandige aangegeven moesten
worden, vielen dus verkeerdelijk onder de regeling voor werknemers,
waardoor
zij
recht
kregen
op
sociale
prestaties,
zoals
werkloosheidsuitkeringen.
Sinds
de
invoering
van
het
kunstenaarsvisum
worden
alle
kunstenaarsvisums bij de Commissie Kunstenaars aangevraagd. De
Commissie onderzoekt het artistieke karakter van de opgegeven
activiteiten. Hebben de activiteiten geen artistiek karakter, dan wordt het
kunstenaarsvisum geweigerd. Hierdoor zijn de vroeger vastgestelde
misbruiken aanzienlijk verminderd. Zo worden dossiers waarbij de activiteit
duidelijk geen artistiek karakter heeft, niet of zelden naar de Commissie
gestuurd, aangezien een kunstenaarsvisum sowieso geweigerd zou worden.
Andere praktijk die evenwel blijft bestaan is de "portage salarial"1.
Werknemers, die soms kunstenaar zijn, sluiten een arbeidsovereenkomst
af met een tussenpersoon om prestaties te leveren voor een welbepaalde
klant, terwijl er geen band van ondergeschiktheid is. Meestal betreft het
personen die als zelfstandige aangegeven zouden moeten worden op basis
van
hun
sociaaleconomische
situatie
ten
opzichte
van
hun
opdrachtgever/klant. Het zijn dus "schijnwerknemers". De wettelijkheid van
dit systeem staat dus ter discussie op verschillende niveaus (ter beschikking
stellen van werknemers, arbeidsrecht, ...) omdat er geen specifieke
reglementering is.
De tussenpersonen houden zich bezig met de administratieve formaliteiten
voor de tewerkstelling van een "werknemer" en houden een commissie in
op de vergoeding van de werknemer.
In sommige gevallen is de werknemer zelf vragende partij, bijvoorbeeld
omdat hij van start gaat met zijn activiteit en zekerheid wil vooraleer hij
zelfstandige wordt. In deze formule wordt hij bovendien als werknemer
aangegeven,
waardoor
hij
recht
krijgt
op
prestaties
als
werkloosheidsuitkeringen.

1

“Portage salarial” is een arbeidsverhouding met drie partijen, waarbij een werknemer (de porté) een
arbeidsovereenkomst met een tussenbedrijf heeft en een prestatie voor rekening van een klant levert.
De term is afkomstig uit Frankrijk, waar er een kader en een regeling is voor deze techniek.
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-

Verschillen in de beoordeling van het artistieke karakter van de
prestaties door de Commissie Kunstenaars en de RVA

De bevoegdheden van de Commissie Kunstenaars zijn vastgelegd bij de
programmawet van 24 december 2002. Zo reikt zij de kunstenaarsvisums,
-kaarten en zelfstandigheidsverklaringen uit. De bevoegdheid van de
Commissie Kunstenaars houdt verband met de kwestie van de
onderwerping van de kunstenaars aan het socialezekerheidsstelsel van de
werknemers of zelfstandigen, en zij heeft geen enkele bevoegdheid op het
vlak van werkloosheidsuitkeringen. Voor haar beslissingen baseert de
Commissie Kunstenaars zich enerzijds op de lijst van de bij artikel 1bis
vastgelegde sectoren, en anderzijds op de in haar huishoudelijk reglement
vastgelegde methode. Zij heeft dus een ruimere beoordelingsbevoegdheid.
Zij reikt ook de kunstenaarskaart op verzoek uit aan kunstenaars die hun
activiteit op kleine schaal uitoefenen. Uit het volgende punt zal blijken dat
de beoordelingsbevoegdheid van de Commissie bij het toekennen van de
kaart in twijfel getrokken wordt.
De RVA van zijn kant past een voordelige berekeningsregel toe voor de
prestaties om recht te krijgen op werkloosheidsuitkeringen voor
kunstenaars2 en een voordelige berekeningsregel voor de vergoeding van
kunstenaars en technici uit de artistieke sector.3
Deze regels hebben betrekking op alle werknemers van de artistieke sector,
ongeacht of ze tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst of onder
artikel 1bis.
Voor de RVA wordt de artistieke activiteit gedefinieerd als de creatie en/of
de uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de audiovisuele of
beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in de podiumkunsten, in
het theater en in de choreografie.4 Dit stemt overeen met de lijst van de
opgenomen sectoren in voornoemd artikel 1bis. In de praktijk beschikt de
RVA over een lijst met beroepen die in principe als artistiek beschouwd,
maar geval per geval bekeken wordt.

2

Ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering, artikel 10, B.S van 25 januari 1992
3 Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 116,
§ 5 en § 5bis, B.S. van 31 december 1991
4 Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 27,
10°, B.S. van 31 december 1991
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Thans kunnen verschillende factoren ertoe leiden dat eenzelfde dossier
verschillend behandeld wordt in de Commissie Kunstenaars en de RVA:
-

-

De RVA heeft zijn eigen beslissingsbevoegdheid, die losstaat van de
beslissingsbevoegdheid van de Commissie. Geen enkele bepaling legt de
RVA overigens op iemand die door de Commissie als kunstenaar erkend
werd ook als zodanig te erkennen.
De reglementering van de RVA voor de kunstenaars beoogt minstens
gedeeltelijk de technici5. De Commissie Kunstenaars daarentegen reikt geen
kunstenaarsvisums uit aan technici van de artistieke sector.6

-

Rol van de Commissie bij het uitreiken van de kaarten

Artikel 4 van het MB van 23 oktober 2005 betreffende het model van de
kaart en van het visum “kunstenaars” bepaalt het volgende:
"De kaart en het visum worden gratis uitgereikt door het secretariaat van
de Commissie: de kaart direct na ontvangst van de aanvraag voor
een kunstenaarskaart en het visum gelijktijdig met de kennisgeving van
een positieve beslissing van de Commissie."
Volgens bepaalde leden van de Commissie zou dit impliceren dat de kaart
automatisch uitgereikt moet worden aan de aanvrager, zonder te
controleren dat de activiteit artistiek is, niettegenstaande de kaart
uitgereikt wordt in het kader van de kleinevergoedingsregeling (KVR)
bedoeld in artikel 17sexies van het KB van 28 november 1969 en dit artikel
geldt voor "de persoon die artistieke prestaties levert of artistieke werken
produceert" die gedefinieerd worden als artistieke prestaties en/of artistieke
werken zoals bedoeld in artikel 1bis, § 1 van de wet.
Om dit interpretatieprobleem op te lossen, werd een ontwerp van
ministerieel besluit tot wijziging van voornoemd ministerieel besluit
opgesteld. Als gevolg van het advies van de Raad van State bepaalt het
ontwerp van koninklijk besluit dat het secretariaat de kaart gelijktijdig met
het fiat van de Commissie uitreikt. Zo kunnen de betwiste activiteiten uit
bovenstaand punt 1 in de Commissie besproken worden.
Het secretariaat van de Commissie krijgt immers aanvragen zonder artistiek
karakter waarvoor een gemotiveerde negatieve beslissing verstuurd moet
worden.

5

Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 116,
§ 5bis, B.S. van 31 december 1991
6 De NAR had vastgesteld dat artikel 1bis misbruikt werd door technici, en stelde voor een
beroepsvisum in te voeren, net om dit misbruik te vermijden.
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-

Mogelijkheid van controle bij ontbreken van een elektronische
aangifte

De houders van de kunstenaarskaart moeten een overzicht van de
prestaties bijhouden, die zij tegelijk met de kaart van de Commissie
toegestuurd krijgen.
Dit overzicht van de prestaties bevat onderstaande gegevens:
1° de aard van de prestatie;
2° de datum van de prestatie die onder artikel 17sexies valt;
3° de duur van de prestatie die bij eenzelfde opdrachtgever
uitgevoerd wordt;
4° het bedrag dat als vergoeding ontvangen wordt zoals bedoeld in
artikel 17sexies;
5° de naam van de opdrachtgever of zijn KBO-nummer;
6° de handtekening van de opdrachtgever.
De kunstenaar moet het overzicht van de prestaties invullen vóór het
begin van de prestaties.
Naast het feit dat het laatste gegeven soms tot praktische problemen leidt
wanneer een werk of prestatie op afstand besteld wordt, vraagt de
Commissie zich af of controle van de kleinevergoedingsregeling mogelijk is.
In volgende situaties is er immers geen controle:
-

-

In principe wordt de kleinevergoedingsregeling gebruikt voor activiteiten op
kleine schaal, die af en toe bij de kunstenaar thuis verricht worden, wat de
mogelijkheden van een controle beperkt.
Uiteraard is dit soort kleinschalige prestaties geen prioriteit voor de
inspectiediensten.
Het is moeilijk na te gaan of de kunstenaar al dan niet al zijn prestaties
opneemt in het overzicht van de prestaties.
Er bestaat geen systeem voor voorafgaande elektronische aangifte (geen
budget hiervoor).
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Oneigenlijk gebruik van de kaart
-

Voor niet-occasionele activiteiten

Het verslag aan de Koning van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, dat artikel
17sexies ingevoerd heeft in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
bepaalt het volgende:
"De bedoeling van deze regeling is meer juridische zekerheid te geven aan de
kleinschalige artistieke activiteiten, die door de invoering van het nieuw
sociaal statuut van de kunstenaar onbedoeld in de rechtsonzekerheid zijn
terechtgekomen."
In de praktijk heeft de Commissie evenwel kunnen vaststellen, meer bepaald
aan de hand van elektronische of telefonische vragen, dat de
kleinevergoedingsregeling niet altijd gebruikt werd voor kleinschalige
prestaties. De regeling wordt af en toe gebruikt vóór een arbeidsovereenkomst
of "naast" de aangegeven artistieke hoofdactiviteit die uitgevoerd wordt met
een arbeidsovereenkomst of onder 1bis7. In dergelijke gevallen wordt ver
afgeweken van de bedoeling van de KVR, met name juridische zekerheid geven
aan kleinschalige activiteiten.

-

In combinatie met activiteiten met een arbeidsovereenkomst

Artikel 17sexies, § 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969
bepaalt het volgende:
"§ 4. Kan geen beroep doen op de bepalingen van dit artikel de persoon
die op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het
produceren van een artistiek werk door een arbeidsovereenkomst, een
aannemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling gebonden is aan
dezelfde opdrachtgever, tenzij de voormelde persoon en de
opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschillende
activiteiten van een andere aard zijn."
De Commissie heeft evenwel ook misbruik kunnen vaststellen wanneer
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor dezelfde werkgever dezelfde
activiteiten met deze kaart uitvoeren: ofwel profiteren de werknemers ervan
dat controle van de kleinevergoedingsregeling moeilijk is voor de
inspectiediensten (bij controle zal de arbeidsovereenkomst getoond worden),
ofwel combineert de opdrachtgever de arbeidsovereenkomst (contract van
bepaalde duur) en de KVR, waarbij hij ervoor zorgt dat de kunstenaar niet met
een arbeidsovereenkomst werkt op het ogenblik dat er gepresteerd wordt in
de KVR (voorbeeld: KVR voor repetities, arbeidsovereenkomst voor het
optreden).
7

Voor een andere opdrachtgever of voor dezelfde opdrachtgever voor een andere activiteit
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Gebruik van de kaart bij aanwezigheid van een
buitenlands aspect
-

Prestaties buiten Belgisch grondgebied (buurlanden)

Het secretariaat van de Commissie Kunstenaars krijgt geregeld vragen van
kunstenaars die willen weten of de KVR gebruikt kan worden:
- Voor een Belgische opdrachtgever voor activiteiten op het grondgebied
van een andere Staat;
-Voor een buitenlandse opdrachtgever voor activiteiten op het grondgebied
van een andere Staat.

Er wordt geval per geval geantwoord volgens de regels betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de Verordening 883/2004,
wetende dat het antwoord kan afhangen van de plaats van de activiteit, de
uitoefening of niet-oefening van een activiteit in meerdere Staten, de
woonplaats van de betrokkene, ... Bij ons weten bestaat er in andere
landen, meer bepaald de buurlanden van België, evenwel geen gelijkaardige
regeling als onze kleinevergoedingsregeling.

-

Door buitenlandse werknemers op Belgisch grondgebied

Het secretariaat van de Commissie krijgt ook geregeld vragen van
buitenlandse kunstenaars die willen weten of zij in België in de KVR kunnen
presteren.
Strikt genomen kan de kaart aan buitenlandse kunstenaars uitgereikt
worden omdat de kaart onder meer het identificatienummer van de sociale
zekerheid, het bisnummer, of om het even welk gegeven waaruit de
identiteit van de kunstenaar blijkt, bevat.
In de praktijk willen wij evenwel de aandacht vestigen op volgende
elementen:
-

De kunstenaar moet een verblijfsstatus hebben om arbeid te kunnen
verrichten.
In principe moet de kunstenaar krachtens een bilaterale overeenkomst of
voornoemde Europese Verordening onderworpen zijn aan de Belgische
socialezekerheidsregeling om zich te beroepen op de KVR.
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Voorstel voor verbetering van het kunstenaarsstatuut
-

Elektronisch platform voor de KVR

De Commissie Kunstenaars is voorstander van een elektronisch platform
van het type Student@Work om de kleinevergoedingsregeling effectief te
kunnen controleren. In dit platform zou de kunstenaar de gegevens
invoeren die thans op het overzicht van de prestaties staan.
Dit platform zou gebruikt worden door particulieren en moet dus praktisch,
gebruiksvriendelijk en vlot raadpleegbaar zijn.

Dit zou volgende voordelen bieden:
-

-

-

Het secretariaat zou tijd winnen (afdrukken en verzenden niet meer nodig)
en het overzicht van de prestaties zou niet meer verloren kunnen gaan.
De opdrachtgever zou het overzicht van de prestaties elektronisch via het
platform kunnen ondertekenen.
De gegevens zouden vergeleken kunnen worden met de DMFA's met
betrekking tot de persoon die zich als kunstenaar uitgeeft (zo zal men
bijvoorbeeld kunnen zien of iemand voor dezelfde werkgever/opdrachtgever
met een arbeidsovereenkomst en de KVR werkt).
De potentiële opdrachtgever zou een attest aan de kunstenaar kunnen
vragen om na te gaan of hij hem in de KVR in dienst kan nemen (door
bijvoorbeeld na te kijken of hij het maximumaantal dagen nog niet
opgebruikt heeft).
Gerichte controles zouden mogelijk zijn indien gegevens als de datum en de
plaats van prestatie op voorhand gevraagd worden in het platform.
De gegevens op het platform zouden ook toegankelijk kunnen zijn voor de
RVA.
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STATISTIEKEN VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE
COMMISSIE KUNSTENAARS
In dit deel vindt u een overzicht van de activiteiten van de Commissie
Kunstenaars in 2016.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal vergaderingen.
Kamer van de
Franse taalrol

Kamer van de
Nederlandse taalrol

Plenaire
vergaderingen

13/01, 27/01,

06/01, 20/1, 03/02,

27/04, 15/06,

10/02, 09/03/,

02/03, 30/03, 11/05,

14/09, 12/10

17/03, 06/04, 04/05,

25/05, 22/06, 28/09,

18/05, 29/06, 21/09,

26/10, 14/12

19/10, 07/12, 21/12
TOTAAL: 13

TOTAAL: 11

TOTAAL: 4
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KUNSTENAARSVISUM
Ter herinnering: het kunstenaarsvisum is bedoeld voor wie niet gebonden
is door een arbeidsovereenkomst maar, in omstandigheden die
vergelijkbaar zijn met een arbeidsovereenkomst, tegen een vergoeding en
voor rekening van een opdrachtgever artistieke prestaties verricht.
Kunstenaars die onderworpen willen zijn aan de sociale zekerheid van de
werknemers, moeten een kunstenaarsvisum hebben.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de sinds 2014 ontvangen
aanvragen voor een kunstenaarsvisum.

Jaar

Franse Taalrol

Nederlandse Taalrol

2014

1636

164

2015

38

4

2016*

550

57

Meer dan 60 % van de in 2016 ingediende aanvragen betreft
aanvragen die reeds ingediend werden in 2014 en 2015.
De meeste aanvragen werden ingediend toen de wetgeving, meer bepaald
artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969, nog niet uitgevoerd werd,
waardoor de dossiers onvolledig zijn. Daarom werd beslist nauwkeurigere
en volledigere gegevens te vragen aan de aanvragers zodat de Commissie
een beslissing kan nemen.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de beslissingen die de
Commissie genomen heeft:

Soort beslissing
Toegekend
Geweigerd
Aanvullende informatie
Uitgesteld
Oproeping
Afgesloten door de
aanvrager

TOTAAL

Franse Taalrol

Nederlandse Taalrol

285
20
52
17
5
4

37
7
8
/
2
2

383

56
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Onderstaande tabel en grafiek bieden een overzicht van de door de
Commissie behandelde aanvragen voor een kunstenaarsvisum, opgesplitst
per activiteitensector, voor de kamer van de Franse taalrol.

SECTOR

AANTAL DOSSIERS
176
69
34
10
9
65
363

Muziek
Spektakel&Theater
Audiovisuele kunsten
Choreografie
Literatuur
Beeldende kunsten
TOTAAL

%
49
19
9
3
2
18
100

KUNSTENAARSVISUM OPGESPLITST PER
ACTIVITEITENSECTOR

18%
Muziek

2%
3%

49%

9%

Spektakel&Theater
Audiovisuele kunsten
Choreografie

19%

Literatuur
Beeldende kunsten

In 2016 heeft de Commissie 285 kunstenaarsvisums in de Franse taalrol
toegekend.
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Onderstaande tabel en grafiek bieden een overzicht van de door de
Commissie behandelde aanvragen voor een kunstenaarsvisum, opgesplitst
per activiteitensector, voor de kamer van de Nederlandse taalrol.

SECTOR
Audiovisuele kunsten
Choreografie
Muziek
Spektakel & Theater
Beeldende kunsten
TOTAAL

AANTAL DOSSIERS
13
1
19
6
10
49

%
27
2
39
12
20
100

KUNSTENAARSVISUM OPGESPLITST PER
ACTIVITEITENSECTOR

20%

27%
audiovisuele kunsten

12%

2%

choreografie
muziek
spektakel, theater

39%

beeldende kunsten

In 2016 heeft de Commissie 37 kunstenaarsvisums in de Nederlandse
taalrol toegekend.
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-

BESLISSING TOT WEIGERING

De Commissie heeft 7 aanvragen voor een kunstenaarsvisum in de
Nederlandse taalrol en 20 aanvragen in de Franse taalrol geweigerd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geweigerde aanvragen,
opgesplitst per activiteitensector.
SECTOR

AANTAL DOSSIERS

%

Journalistieke activiteit

1

3

Pedagogische activiteit

7

26

Technische activiteit

5

19

Grafische vormgeving

6

22

Schminken/stylen

3

11

Andere

5

19

27

100

TOTAAL

GEWEIGERDE AANVRAGEN OPGESPLITST PER
ACTIVITEITENSECTOR

19%

4%
26%

Journalistieke activiteit
Pedagogische activiteit

11%

Technische activiteit

22%

18%

Grafische vormgeving
Schminken/stylen
Andere
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KUNSTENAARSAART
De kunstenaarskaart is voorbehouden voor kunstenaars die
kleinschalige artistieke prestaties leveren. Zij is verplicht indien de
kunstenaar gebruik wil maken van de kleine vergoedingsregeling. Deze
heeft het voordeel dat deze prestaties niet meer moeten worden
aangegeven bij de sociale zekerheid, dat op de vergoedingen geen
bijdragen moeten worden betaald en dat de opdrachtgever geen Dimonaaangifte moet doen.

JAAR

Taalrol FR

Taalrol NL

2014

374

36

2015

137

792

2016 - januari

31

552

2016 - februari

95

409

603

719

2016 - april

1076

778

2016 - mei

642

695

2016 - juni

913

1115

2016 - juli

585

452

2016 - augustus

285

656

2016 - september

806

742

2016 - oktober

699

929

2016 - november

446

892

2016 - december

379

664

7071

9431

2016 - maart

TOTAAL

16502

De Commissie heeft 7600 kunstenaarskaarten uitgereikt voor 2014, 2015,
de periode van januari tot mei, alsook een deel van juni 2016.
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Onderstaande grafieken bieden een overzicht van de aanvragen voor een
kunstenaarskaart, opgesplitst per activiteitensector en taalrol. Aangezien
veel kunstenaarskaarten aangevraagd werden, is deze grafiek
gebaseerd op een steekproef van aangevraagde kaarten die in 2016
ontvangen werden.
- FRANSE TAALROL

KUNSTENAARSKAART OPGESPLITST PER
ACTIVITEITENSECTOR

20%

2% 15%

Spektakel
Muziek

10%

Cinema

42%

11%

Beeldende kunsten
Audiovisuele kunsten
Literatuur

-

NEDERLANDSE TAALROL

KUNSTENAARSKAART OPGESPLITST PER
ACTIVITEITENSECTOR

18%

1% 13%

Spektakel
Muziek

9%
4%

Cinema

55%

Beeldende kunsten
Audiovisuele kunsten
Literatuur
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ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING
Hoewel men niet verplicht is deze aan te vragen, biedt deze de kunstenaar
rechtszekerheid met betrekking tot zijn statuut die later niet kan worden
betwist (behalve indien blijkt dat de informatie die hij aan de Commissie
Kunstenaars heeft verstrekt, fout en/of onvolledig is). Zij verzekert (voor
de duur van maximaal 2 jaar) dat hij voor het geleverde werk wel degelijk
het statuut van zelfstandige heeft.
Jaar
2014
2015
2016
TOTAAL

Taalrol FR

Taalrol NL

/
5

6
5

13
17

26
37

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beslissingen die de
Commissie genomen heeft:
Soort beslissing

Taalrol FR

Taalrol NL

Toegekend

9

28

Geweigerd

/

4

Aanvullende informatie

2

4

Oproeping

2

/

Afgesloten door de aanvrager

4

1

17

37

TOTAAL

De Commissie Kunstenaars heeft 28 zelfstandigheidsverklaringen
toegekend in de Nederlandse taalrol en 9 in de Franse taalrol.
De Commissie heeft 4 aanvragen tot zelfstandigheidsverklaring
geweigerd in de Nederlandse taalrol.
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OVERZICHTSTABEL

SOORT BESLISSING
2016
Kunstenaarskaart
Kunstenaarsvisum
Zelfstandigheids-verklaring
Totaal

FRANSE TAALROL
Aanvraag
7071
383
17
7471

Toegekend Geweigerd Onbeslist
/
/
/
285
20
78
9
/
8
294
20
86

NEDERLANDSE TAALROL
Aanvraag
9431
56
37
9524

Toegekend Geweigerd
/
/
37
7
28
4
65
11

Onbeslist
/
12
5
17
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