
 
 

                                Aan de heer F. Vandenbroucke 

Minister van Sociale Zaken 

Wetstraat 23 

1000 Brussel 

 

 

Betreft: advies Commissie Kunstenaars - voorstel tot hervorming van het kunstenaarsstatuut 

 

Mijnheer de minister, 

  

De Commissie Kunstenaars heeft op 10 november een plenaire vergadering gehouden om uw verzoek 

om advies over de voorstellen van de werkgroep WITA inzake de hervorming van het 

kunstenaarsstatuut te bespreken. 

 

De leden van de Commissie Kunstenaars beklemtonen unaniem dat een hervorming van het 

kunstenaarsstatuut noodzakelijk is. Dat het kunstenaarsstatuut precair is, werd nogmaals duidelijk 

tijdens de gezondheidscrisis en in verschillende wetenschappelijke studies. De precaire situatie van 

kunstenaars rechtvaardigt zonder twijfel de noodzaak om het bestaande systeem te verbeteren. 

 

De leden van de Commissie vragen welk budget voor deze hervorming wordt uitgetrokken, met name 

voor de nieuwe Commissie en de versterking van de menselijke middelen. De leden van de 

administraties die in de Commissie zetelen, benadrukken dat het personeel aanzienlijk moet worden 

uitgebreid gelet op de huidige werklast van de Commissie, en niet ten laste mag komen van de 

administraties die moeten deelnemen. 

 

De leden van de werkgeversorganisaties betreuren evenwel dat zij niet bij de WITA-werkgroep 

betrokken waren. Zij beschouwen zich immers als volwaardig lid van de kunstensector. 

 

In deze hervorming is er veel – maar niet alleen – sprake van werkloosheidsregels: ook de definitie 

van kunstwerker wordt herzien. Naast werkloosheid moeten andere aspecten inzake het statuut nog 

verder worden uitgewerkt: pensioenen, fiscaliteit, … Het kunstenaarsstatuut moet erop gericht zijn 

een tewerkstellingsstatuut voor kunstenaars te zijn, geen werkloosheidsstatuut: het luik werk en 

werkgelegenheid moet met evenveel energie worden georganiseerd als het luik werkloosheid. 

 

De uitbreiding van de toepassing van artikel 1bis tot technici en ondersteunend personeel is een goede 

zaak, hoewel een te brede doelgroep moet worden vermeden. Het personele toepassingsgebied ervan 

moet dus goed worden afgebakend. 

 

De Commissie stelt vast bepaalde van de nieuwe opdrachten die haar zouden worden toevertrouwd, 

in de praktijk reeds lang uit te voeren. Dit is met name het geval voor de opdracht informatie 

verstrekken aan de kunstenaars. 

Voor de opdracht afleveren van het kunstwerkattest is voorzien dat rekening wordt gehouden met 

‘het noodzakelijk karakter van de prestaties en de onmisbare vaardigheden voor de creatie, productie, 

interpretatie of uitvoering van een artistiek oeuvre. De Commissie vraagt zich af hoe het noodzakelijk 

karakter van een prestatie wordt gedefinieerd.  



 
Tot slot lijkt het geen sinecure om een kadaster op te stellen. De Commissie heeft dossiers altijd al 

geval per geval behandeld. Eenzelfde activiteit kan in het ene geval als artistiek worden beschouwd 

en in het andere geval niet, afhankelijk van de concrete elementen van het dossier (met inbegrip van, 

in voorkomend geval, de elementen uit de hoorzitting van de kunstenaar). 

 

Wat de samenstelling betreft, wordt het idee dat kunstenaars hun deskundigheid kunnen inbrengen 

door een betere vertegenwoordiging van de sector, positief onthaald.  

Roterende mandaten vallen te overwegen, maar de duur van de mandaten mag niet te kort zijn. 

De Commissie wil wel uw aandacht erop vestigen dat zij thans reeds veel problemen met het quorum 

heeft, wat in de praktijk kan leiden tot vertraging bij de behandeling van dossiers. Zij vraagt zich dan 

ook af hoe de nieuwe Commissie zal werken indien er niet genoeg vertegenwoordigers uit de sector 

aanwezig zijn. Ze vraagt zich ook af hoe de stem van de sector de doorslag zal geven bij staking van 

stemmen, zoals vermeld in het voorstel van de WITA-groep. 

De administraties die deel uitmaken van de Commissie, vragen zich af welke toegevoegde waarde zij 

in de Commissie hebben indien de sector uiteindelijk het laatste woord heeft. 

De Commissie wijst ook erop dat het bij de hernieuwing van mandaten altijd al moeilijk is geweest 

nieuwe leden uit sectoren te vinden.  

 

Voor de stemprocedure dient erop gewezen dat de Commissie Kunstenaars thans altijd probeert met 

eenparigheid te beslissen, ook al vereist de reglementering dit niet. 

 

De Commissie neemt nota van de interne beroepsmogelijkheid tegen haar eigen beslissingen 

(vreemd?). Dit zal de administratieve last verhogen, terwijl andere opties mogelijk zijn. Zo zal het 

secretariaat, voordat een vraag aan de Commissie wordt voorgelegd, zorgen dat een volledig dossier 

wordt samengesteld door een volledig cv te vragen en te vragen dat de aanvrager ervaring aantoont 

en de activiteiten uitvoerig beschrijft en verduidelijkt op basis van een op te stellen vragenlijst. Het zal 

de aanvrager eventueel opbellen om hem hierbij te helpen (wat uiteindelijk een van de taken van de 

Commissie is), zodat het dossier volledig is. Indien tijdens de behandeling van de aanvraag in de 

Commissie bepaalde elementen moeten worden opgehelderd of nadere informatie vereist is, zal de 

Commissie de aanvrager voor een hoorzitting uitnodigen.  

 

De Commissie vindt ook dat het niet de taak is van de rechtbank waarbij beroep werd ingesteld, de 

rol van de Commissie over te nemen om een uitspraak te doen over het artistieke karakter van een 

activiteit of over de toekenning van een attest. Dit zou de bevoegdheden van de Commissie, die 

bestaat uit leden met kennis van de sector, immers verstoren. De rechtbank zal hooguit onderzoeken 

of de procedure regelmatig is en of de rechten van de aanvrager werden nageleefd. Eventueel zal de 

rechtbank het dossier terugsturen naar de Commissie met zijn opmerkingen. 

 

De vereenvoudigde procedure voor jonge kunstenaars wordt goed onthaald. De Commissie wil uw 

aandacht erop vestigen dat sommige jonge kunstenaars reeds artistieke prestaties leveren voordat zij 

een diploma op dit gebied hebben behaald. 

 

De Commissie wil graag dat in de toekomst bijzondere aandacht wordt besteed aan het helpen van 

kunstenaars bij het invullen van hun aanvraag. Wij ontvangen immer te veel onvolledige en 

onduidelijke aanvragen. Dit bemoeilijkt het werk van de Commissie en vertraagt de behandeling van 

dossiers. 

 



 
Wat de afschaffing van de zelfstandigheidsverklaring betreft, vraagt de Commissie zich af in hoeverre 

kunstenaars voldoende erover zullen worden geïnformeerd dat zij, indien zij geen gebruik maken van 

artikel 1bis, in principe als zelfstandige onderworpen moeten worden wanneer zij zonder 

arbeidsovereenkomst werken. 

 

In het kader van de hervorming stellen wij ook voor de tekst van artikel 1bis van de wet van 27 juni 

1969 en van artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de Commissie te herzien zodat de 

Nederlandse en Franse versie van de tekst met elkaar overeenstemmen, bijvoorbeeld door het woord 

secteur in de Franse versie te schrappen. 

 

Tot slot neemt de Commissie nota ervan dat de kleinevergoedingsregeling (KVR) verandert in de 

amateurkunstvergoeding (AKV). Het systeem spitst zich weer toe op zuivere 

amateurkunstenprestaties en lijkt bevredigender dan de huidige KVR. De Commissie heeft immers 

heel wat misbruik of oneigenlijk gebruik van de KVR door openbare instellingen, of vergoeding van 

professionele kunstenaars met de KVR-onkostenvergoeding vastgesteld.  

Uit onze besprekingen blijkt dat onze leden voorstellen hebben met betrekking tot de beoogde 

opdrachtgevers, de toegepaste maximumbedragen, het aantal dagen, …  

De AKV mag niet te laag zijn, maar ook niet te hoog. Er moet immers worden vermeden dat 

professionele kunstenaars met de AKV worden vergoed. 

Het platform wordt gezien als een positief punt voor een optimale controle met digitale registratie, 

zoals voor het verenigingswerk. Dat er controle nodig is, is voor de leden van de Commissie al lang 

duidelijk. 

 

Tot slot brachten bepaalde leden het verband tussen de hervorming van het verenigingswerk (artikel 

17) en de hervorming van de KVR (artikel 17sexies) onder de aandacht.  

Er werd geopperd artikel 17 uit te breiden tot de kunstensector, in plaats van de KVR.  

Meer in het algemeen moeten de mogelijke cumulaties van de KVR met artikel 17 of de vergoeding 

via een SBK worden verduidelijkt. 

 

Na het lezen van de teksten tot omzetting van de voorstellen zal de Commissie de impact van de 

hervorming op de werking van de Commissie ongetwijfeld beter kunnen inschatten en u meedelen 

wat de aandachtspunten en eventuele moeilijkheden bij de behandeling van de dossiers zijn. 

Bepaalde teksten in het ontwerp moeten verder worden uitgewerkt en duidelijker worden 

geformuleerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

F. DE VLIEGHER 

 

 

 

Voorzitter van de Commissie Kunstenaars 

DEVCX003
Stamp


