
KUNSTWERKATTEST

Working in the Arts 

Deze brochure geeft u meer informatie over de hervorming van het sociaal statuut voor 
kunstenaars vanaf 1 januari 2024, wat betreft het gedeelte ‘kunstwerkattest’. 

COMMISSIE KUNSTENAARS WORDT KUNSTWERKCOMMISSIE

De Kunstwerkcommissie is samengesteld uit vertegen¬woordigers van dezelfde 
organisaties en diensten als die waaruit haar voorganger was samengesteld, met 
name de professionele kunstensector, de federale administraties, de werkgevers- en 
zelfstandigenorganisaties en de werknemersorganisaties.

De verdeling van het aantal mandaten per organisatie wordt wel grondig gewijzigd. 
Voortaan heeft de professionele kunstensector steeds evenveel mandaten als alle 
andere organisaties samen.

Hiermee wordt er tegemoetgekomen aan de vraag van de kunstensector om beter 
vertegenwoordigd te zijn in de Kunstwerkcommissie.

KUNSTWERKATTEST - GEEN VISUM MEER, WAT DAN WEL? 

Vanaf 1 januari 2024 zal het kunstenaarsvisum niet langer bestaan en wordt dit vervangen 
door een nieuwe regeling bestaande uit 3 types attesten: 

•  Gewoon kunstwerkattest;
• Kunstwerkattest “plus”;
• Kunstwerkattest “starter”.

Als kunstwerker formuleert u een algemene aanvraag. Het is de Kunstwerkcommissie 
die nagaat voor welk type attest u in aanmerking komt.

Het kunstwerkattest zal een noodzakelijke voorwaarde vormen om toegang te krijgen tot 
de diverse regelingen waarin er specifieke regels voor kunstwerkers worden gehanteerd. 
Wenst u bijvoorbeeld een aanvraag te doen voor een kunstwerkuitkering, dan zal de 
vereiste zijn dat u over een kunstwerkattest “plus” of “starter” beschikt.
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Uitbreiding toepassingsgebied

Een kunstwerkattest kan zowel voor artistieke, artistiek-technische als artistiek-
ondersteunende activiteiten worden afgeleverd.

Doorslaggevend is de essentiële bijdrage aan een artistieke creatie of uitvoering waarbij 
het artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende karakter primeert. 

Bij haar beoordeling houdt de Kunstwerk-commissie rekening met de ontvangen 
vergoedingen en de tijdsinvestering en, in voorkomend geval, met onzichtbaar werk.

Wat betekent dit voor mij? 

  1. IK HEB AL EEN VISUM

Heeft u een geldig kunstenaarsvisum op het ogenblik van inwerkingtreding van de 
nieuwe reglementering, dan ontvangt u automatisch een gewoon kunstwerkattest. 

De geldigheid van uw kunstwerkattest komt overeen met de geldigheid van uw 
kaart, met een minimum van 2 jaar.

  U hoeft niets te doen.

  2. IK HEB RECHT OP EEN KUNSTWERKUITKERING

Is de werkloosheidsreglementering voor kunstwerkers op u van toepassing  
(= uitkering van de kunstwerkcommissie) op het ogenblik van inwerkingtreding 
van de nieuwe reglementering, dan ontvangt u automatisch een kunstwerkattest 
“plus”. 

De geldigheid van uw kunstwerkattest “plus” bedraagt 5 jaar.

  U hoeft niets te doen.
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   3. IK HEB NOG GEEN VISUM

Heeft u nog geen kunstenaarsvisum, is uw visum vervallen, werd uw aanvraag 
nog niet goedgekeurd of is de werkloosheids-reglementering voor kunstwerkers 
niet op u van toepassing op het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe 
reglementering, dan valt u volledig onder het nieuwe systeem. 

  U zal een aanvraag kunnen indienen via het digitaal platform.

  Opgelet: het visum blijft van toepassing tot 31 december 2023. De indiening van  
  nieuwe visumaanvragen zal echter vóór deze datum worden stopgezet op een  
  datum die op onze website zal worden meegedeeld.

NIEUW PLATFORM

Het online platform ‘Artist@Work’ zal vervangen worden door een nieuwe digitale 
omgeving ‘Working in the Arts’.

MEER INFORMATIE? 

Houd zeker onze website www.artistatwork.be in het oog. Wij informeren u over de 
stand van zaken.

Ga naar www.workinginthearts.be en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte 
te blijven van alle nieuwsberichten.

Vindt u geen antwoord op uw vraag? 

Neem dan contact op met het secretariaat van de Commissie via: 
  
   artistes@minsoc.fed.be. 


