
 

Beste vertegenwoordigers van de culturele sector, 
 
Deze ongeziene coronacrisis zorgt voor een grote ongerustheid in onze Belgische economie. We 
begrijpen dat de huidige coronacrisis ook een sterke impact heeft op jullie sector. Door de 
noodzakelijke maatregelen die werden getroffen om onze volksgezondheid te beschermen en het 
virus in te dammen, worden verschillende evenementen voor een bepaalde periode geannuleerd. 
Het sociaal-culturele leven ligt dus even stil en het is duidelijk dat dit ernstige gevolgen heeft voor 
onze anders zo bruisende cultuursector. 
 
Het is dan ook een grote zorg over de verschillende beleidsniveaus heen om de sector te 
ondersteunen en zuurstof te geven aan alle creatieve geesten en organisaties die onze 
samenleving kleur geven. Daarbij is het van het grootste belang om te zorgen dat we nu de nodige 
bescherming bieden om na deze moeilijke coronatijden een bloeiende doorstart mogelijk te 
maken. Vandaar dat we in deze uitzonderlijke tijden uitzonderlijke maatregelen treffen. Graag 
licht ik deze even toe. 
 
Daags na het invoeren van de eerste maatregelen, werd reeds een besluit genomen om de 
evenementensector te ondersteunen. Het Ministerieel Besluit van 19 maart laat aan de 
organisator van een evenement dat om reden van corona wordt geannuleerd, toe een voucher te 
geven in plaats van terug te betalen, wanneer het evenement later opnieuw wordt georganiseerd. 
Dit zorgt er voor dat de liquiditeit van deze organisaties niet in het gedrang hoeft te komen door 
de massale terugbetalingen van tickets op korte termijn.  
 
Recent werd dan ook het systeem van tijdelijke werkloosheid opengesteld voor werkgevers die 
evenementen annuleren in de toekomst en waarvoor er al overeenkomsten werden ondertekend. 
De partijen moeten vanzelfsprekend wel te goeder trouw en dus de arbeidsovereenkomst niet 
hebben afgesloten op een moment waarop al vaststond dat de overeenkomst door de coronacrisis 
in principe niet kon worden uitgevoerd. Tijdelijke werkloosheid voor arbeidsovereenkomsten 
afgesloten na 13 maart 2020 kan om die reden niet worden aanvaard, tenzij cumulatief aan 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 

 de indiensttreding is nodig voor organisatorische redenen in de onderneming 
(bijvoorbeeld de vervanging van een werknemer die een onmisbare schakel is voor de 
werking van de onderneming); 

 in de onderneming wordt nog gedeeltelijk regelmatig gewerkt (er wordt bijvoorbeeld 
twee dagen per week nog regelmatig gewerkt). 

 
Arbeidsovereenkomsten mogen daarbij dus in geen geval worden geantidateerd. De RVA zal dat 
controleren en er wordt dus aan de werkgevers en werknemers gevraagd om de nodige stukken 
te bewaren die hun goede trouw aantonen. Een Dimona-aangifte over een tewerkstelling in de 
toekomst die vóór 13 maart 2020 werd uitgevoerd, kan hier gelden als bewijs van goede trouw.  
 
De regeling van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht staat dus ook open voor artiesten 
en kunstenaars die het statuut van werknemer hebben. Als er met andere woorden een 
arbeidsovereenkomst is afgesloten in het kader van een evenement dat in de toekomst zou 
starten, en de werkgever beslist om de overeenkomst niet te verbreken – ook al is de uitvoering 



ervan definitief onmogelijk geworden – werd er beslist dat die overeenkomst alsnog kan worden 
geschorst en dat er nog uitkeringen tijdelijke werkloosheid van de RVA ontvangen kunnen worden, 
op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst niet werd afgesloten wanneer er al twijfel was of het 
evenement nog kon doorgaan. 
 
Daarnaast is er momenteel ook een Koninklijk Besluit in voorbereiding dat de bevriezing van de 
degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen mogelijk zal maken. Er wordt voorzien dat de fase 
waarin de volledig werkloze zich bevindt op 1 april 2020, wordt verlengd met drie maanden. 
Bijgevolg schuiven ook alle volgende fases met drie maanden op. Dit geldt ook voor de artiesten 
en voor de referteperiode.  Dit betekent dat de periode waarin de minimaal 3 vereiste artistieke 
prestaties moeten worden aangetoond om verder als ‘artiest’ beschouwd te kunnen worden, 
eveneens met 3 maanden wordt verlengd. 
 
We begrijpen dat er ook in de breedte nood is aan ondersteuning. Zoals in elke organisatie blijven 
de vaste kosten lopen en werden investeringen gedaan om onze gerenommeerde Belgische 
culturele sector naar een nog hoger niveau te tillen. De vraag om een steunfonds is dan ook 
begrijpelijk. Het is echter aan de bevoegde Gemeenschappen om steunmaatregelen hieromtrent 
te nemen. Binnen onze bevoegdheden trachten we reeds alles te doen om de culturele sector – 
van artiesten tot technici en organisaties – maximaal te ondersteunen en de continuïteit te 
garanderen. 
 
Het was voor mij dan ook cruciaal om maatregelen te nemen die er voor zullen zorgen dat we 
samen uit deze crisis kunnen raken. Eens dit virus overwonnen is, zullen we met z’n allen meer 
dan ooit nood hebben aan een levendig sociaal-cultureel leven. De kleur en warmte die jullie in 
onze maatschappij brengen zal daarbij van het grootste belang zijn om deze moeilijke periode 
achter ons te laten. 

 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
Nathalie Muylle,  
Minister van Werk 
 
 
 
 
 

 


