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NAAR EEN NIEUW EN WERKBAAR SOCIAAL- EN 

FISCAALRECHTELIJK KADER VOOR KUNSTENAARS 
 

 
Nota van de werkgroep ‘Sociaaleconomische positie van de kunstenaar’ van de Vlaamse 
artiestenverenigingen 

 
 

1) Probleemstelling 

Het merendeel van de kunstenaars in ons land verdient te weinig om louter van zijn of haar artistieke 
activiteiten te kunnen leven. In afgelopen jaren werd dit gegeven ten gronde door diverse studies 
gestaafd.1 Behoudens uitzonderingen, puren kunstenaars eerder bescheiden inkomsten uit hun artistieke 
beroepswerkzaamheden. In het algemeen kunnen ze zodoende ook op weinig sociale bescherming 
rekenen. Het huidige kunstenaarsstatuut (waarvoor in 2003 de basis werd gelegd) heeft onmiskenbaar 
zijn verdiensten, maar onder andere recente evoluties in de kunst-, cultuur- en entertainmentsectoren 
maken dat het voor veel artiesten meer dan ooit ontoereikend is. Bijstelling, om niet te zeggen grondige 
herdenking en herijking ervan, dringt zich op. 
De keuze tussen werken als (was men) werknemer of als zelfstandige (al dan niet in bijberoep) is en blijft 
een goed uitgangspunt. Maar om heel wat redenen biedt ze geen afdoende soelaas voor alle 
omstandigheden die zich voordoen in de ontwikkeling van het beroepsleven van een artiest. Zo is 
vooreerst het werknemersstatuut nauwelijks of niet compatibel met de praktijk van scheppende 
kunstenaars. Zij realiseren en verhandelen een creatie (een beeld, een schilderij, een foto, een boek …) 
zonder dat sprake is van een gezagsrelatie met de koper of de opdrachtgever. Ook podiumkunstenaars 
die zelf producties opzetten, bevinden zich niet zelden in dergelijke situatie. Tegelijk is de administratieve 
last bij korte tewerkstelling van kunstwerkers voor opdrachtgevers vaak een hinderpaal om tot 
aanwerving over te gaan (verplicht schriftelijk contract, loonberekening, C4, 
arbeidsreglement/uurroosters …). 
Daarnaast ligt het statuut van zelfstandige buiten het bereik van veel kunstenaars, en dat omwille van de 
aanzienlijke sociale bijdragen die het vereist2 en de administratieve verplichtingen die erbij komen kijken. 
Ook de minder doorgedreven sociale bescherming binnen dit statuut wordt als problematisch ervaren. 
Dat alles in acht genomen, komen we tot de vaststelling dat geen enkele piste binnen het huidige 
kunstenaarsstatuut op zich een oplossing biedt voor de problemen gerelateerd aan de precariteit van 
een bestaan als artiest.  
Daarbij komen nog andere overwegingen. De zwakke sociaal-economische positie van de kunstenaar 
stond al langer een gezonde en leefbare beoefening van de kunsten in de weg. Ingevolge de coronacrisis 
wordt die gesteldheid echter maximaal uitvergroot en zodoende nog pregnanter. Daarenboven zijn in 
ons land weinig hefbomen voorhanden voor artiesten om buiten de grenzen te treden. Dat maakt het 
hen eveneens moeilijk om hun inkomsten te zien aangroeien tot proporties die het niveau halen van die 
van werknemers, zelfstandigen of ambtenaren in de niet-artistieke sector. 
  

 
1 Zie bijvoorbeeld http://kunstenpunt.f.mrhenry.be.s3.amazonaws.com/2016/11/rapport-kunstenaars-FINAAL.pdf en 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/acteurs-in-de-spotlight.  

2 Als zelfstandige in hoofdberoep minimaal 248 € per maand. 
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2) Een tweeledige oplossing 

Het huidige sociaal-economisch statuut garandeert in beginsel voldoende sociale bescherming wanneer 
daartoe voldoende bijdragen worden betaald. Lagere bijdragen staan dan gelijk aan minder, hogere 
bijdragen aan meer sociale bescherming. De doorgaans lage inkomsten van kunstenaars laten hen echter 
niet toe om voldoende bij te dragen om tot een aanvaardbare graad van sociale bescherming te komen. 
Zeker niet aan het begin van hun carrière, maar dikwijls ook niet op middellange tot zelfs lange termijn. 
Als professionele3 kunstenaar het hoofd boven water houden, lukt immers niet voor iedere artiest.  
Om het socio-economisch statuut van de kunstenaar waarlijk toekomstbestendig en volkomen te maken, 
ook voor startende kunstenaars, behoeft het een nieuw fundament. Ons inziens is dat een voor iedere 
kunstenaar binnen bepaalde limieten toegankelijk instapinkomen, dat haar of hem de gelegenheid biedt 
door te groeien naar een permanent statuut. De introductie van zo’n instapinkomen dient echter samen 
te vallen met wezenlijke verbeteringen aan de huidige kunstenaarsregeling in de werkloosheid, de 
fiscaliteit en de bestaande statuten (zelfstandige, werknemer, regeling artikel 1bis). 
We gaan hieronder dieper op elk van die pistes in. 
 

3) Een nieuw, duidelijk afgebakend inschakelingstraject 

Of een beginnend artiest enige bijval te beurt zal vallen, is zoals dat heet een ‘aleatoir’4 gegeven. Artistiek 
succes is nu eenmaal afhankelijk van veel voor de kunstenaar onbeheersbare factoren, en dus 
onvoorspelbaar. Een scheppende of een uitvoerende kunstenaar leveren grote inspanningen zonder dat 
ze enig idee hebben (noch kunnen hebben) van hun return on investment. En ook al verhouden de 
kunsten en de entertainmentsector zich in meer dan één opzicht tot de economische ruimte, voor wat 
betreft de creatie op zich (en de juridische bescherming daarvan) komt een marktconforme vergoeding 
aan het begin van een carrière zelden voor. Artiesten zullen desondanks altijd creëren, ongeacht of er 
vraag is naar hun werk of hun prestaties. Ze laten zich in beginsel niet leiden door competitiviteit of 
winstoogmerk.  
Het valt voor debuterende kunstenaars dus moeilijk in te schatten welk inkomen ze op termijn aan hun 
creatieve werkzaamheden zullen overhouden. Als de geleverde inspanningen en investeringen totaal 
geen vruchten afwerpen, hebben ze niet alleen geen inkomsten, maar maken ze zelfs aanzienlijk verlies. 
Die verregaande onzekerheid is een ‘reguliere’ zelfstandige, werknemer of ambtenaar vreemd.  
Wanneer het succes van een artiest toeneemt, kunnen zijn of haar beroepsinkomsten aangroeien en 
zullen daar bovenop inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten een nadere, uitgestelde 
tegeldemaking zijn van de artistieke productie. Voor iedere manier van exploiteren die wordt 
aangeboord, opent zich vervolgens een verdienmogelijkheid. De kunstenaar zal (pas) dan ook de 
vraagprijs voor een werk of de vergoeding voor het uitvoeren van een opdracht gaandeweg kunnen 
opvoeren. Een en ander is hoe dan ook evenwel slechts mogelijk indien en zodra een zekere mate van 
publieksappreciatie en erkenning door de markt intreedt. Daar kan tijd overgaan – soms is het een 
kunstenaar zelfs niet of nooit gegeven, hoe kwalitatief hoogstaand zijn of haar werk ook is.   
De eerste etappe in een kunstenaarscarrière zal altijd een sprong in het ijle zijn. Om beginnende artiesten 
in staat te stellen om zich met vertrouwen op hun kunst te richten, moet een inschakelingstraject daarom 

 
3 In de dubbele betekenis van iemand die maatstaven van vakkundigheid hanteert bij zijn artistieke werkzaamheden én 
er een volwaardig inkomen uit puurt; om tot dat laatste te komen, dient een kunstenaar echter vaak op andere 
inkomsten terug te vallen dan louter artistieke (lesgeven, werk in horeca, werkloosheidsuitkering …).  

4 In ‘aleatoir’ zit het Latijnse woord ‘alea’, dat ‘dobbelsteen’ betekent. Zie ook de zegswijze ‘Alea iacta est’ (‘De teerling 
is geworpen’). 
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de financiële bedding bieden. Die bedding zou op zich bescheiden5 en  beperkt in de tijd zijn, en binnen 
precieze krijtlijnen6 worden toegekend aan artiesten die hun kans willen wagen richting voltijdse 
professionaliteit en een volwaardig inkomen uit artistieke activiteiten. Een aspirant-kunstenaar die aan 
de vooropgestelde precieze en objectiveerbare criteria beantwoordt, krijgt dan de garantie van een 
bescheiden bedrag om van te leven; een basisvergoeding die haar of hem moet mogelijk maken om, 
naarmate hij of zij zijn of haar artistieke activiteiten opdrijft en de inkomsten daaruit ziet toenemen, op 
eigen kracht naar volledige zelfredzaamheid toe te groeien. Als blijkt dat de carrière, om welke reden dan 
ook, toch niet van de grond komt, moeten na zekere tijd evenwel onvermijdelijk conclusies getrokken 
worden. 
In de eerste plaats voor scheppende kunstenaars zou dit een reuzenstap vooruit betekenen. Maar het 
zou ook in algemene zin het gedroomde groeiplatform zijn voor alle artiesten die al experimenterend, 
met vallen en opstaan, nog hun weg aan het zoeken zijn. Een dergelijk inschakelingstraject zou hen daar 
financiële ruggensteun en tijd voor geven. Het surplus aan inkomsten dat ze bovenop deze 
inschakelingsvergoeding weten te genereren, moet dan gaandeweg in de plaats daarvan komen. In 
zoverre dat na afloop van de inschakelingsperiode de artiest financieel op eigen benen kan staan, al dan 
niet nog steeds met de kunstenaarsregeling in de werkloosheid (ofwel het ‘artiestenstatuut’ in de 
eigenlijke zin van het woord) als ruimte om, in lijn met zijn wisselende werkomstandigheden of 
verschuivende opdrachten, op terug te vallen. Die regeling dient dan tevens wel herdacht en 
gerationaliseerd te worden. 
 

4) Een vernieuwd socio-economisch statuut voor kunstenaars 

De vele praktijken en disciplines die we vandaag kennen in de kunsten kunnen theoretisch perfect 
uitgeoefend worden onder de huidige tweedeling werknemer/zelfstandige, zeker wanneer ook werken 
onder artikel 1bis meer ingang zou vinden. Opdat artiesten hun beroep kunnen uitoefenen onder het 
regime dat hen het best uitkomt, moet de kunstwerker vrij zijn bij de keuze ervan. De regimes zelf zijn 
echter nog vatbaar voor heel wat op kunstenaars toe te spitsen verbeteringen.   
Zo zou, waar de bestaande regels in de sociale zekerheid vandaag nog voornamelijk geënt zijn op de notie 
‘arbeidstijd’, deze arbeidstijd forfaitair berekend moeten worden op basis van de betaalde bijdragen 
(eventueel naar analogie met de cachetberekening RVA). Bijdragen als zelfstandige in bijberoep zouden 
ook bepaalde rechten moeten opleveren.7 Dit wil zeggen dat het idee van een korf wordt 
geïntroduceerd8: de opbouw van de sociaalrechtelijke bescherming wordt gerelateerd aan de totaliteit 
van de sociale bijdragen van de kunstenaar, ongeacht het statuut waarin hij of zij die bijdragen betaalt of 
betaalde. Zowel bijdragen als zelfstandige als bijdragen als werknemer komen in de korf terecht. Op basis 
van de totale som worden specifieke rechten bepaald. Te dien einde moet dan ook het minimum van 
50% tewerkstelling als werknemer in hoofdberoep vervallen als voorwaarde voor de combinatie met 
inkomsten genoten als zelfstandige in bijberoep.    

 
5 Verwacht mag immers worden dat de kunstenaar tijdens het inschakelingstraject ook aanvullend inkomsten uit andere 
bronnen verwerft. Het kan niet de bedoeling zijn dat het inschakelingsinkomen meer is dan een ‘basisinkomen’.   

6 Een aantal mogelijke pistes (niet-limitatief) zijn: voor alumni van een kunstonderwijsinstelling erkend door de 
overheid, dan wel voor wie een minimum aantal kwartalen is ingeschreven als zelfstandig of een minimum aantal dagen 
heeft gewerkt als (was men) werknemer, dan wel indien men een minimum aantal prestaties heeft geleverd als 
uitvoerende kunstenaar, slechts tot een bepaalde drempel cumuleerbaar met inkomsten uit andere bronnen dan de 
werkzaamheid als artiest enzovoort. 

7 Dus niet: bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep. 

8 Zoals dat ook deels wordt toegepast bij de berekening van de pensioenen bij een gemengde loopbaan.  
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Tevens dienen kunstenaars die ervoor kiezen om te werken onder toepassing van artikel 1bis vergoed te 
worden op basis van de barema’s die gelden voor hun collega’s die als reguliere werknemers 
tewerkgesteld zijn. Aansluitend zouden naast de reguliere cao’s ook collectieve akkoorden (waarin o.a. 
modelcontracten en -clausules evenals gedeelde good practices en gebruikelijke marktconforme 
vergoedingen een plaats zouden krijgen) tussen werkgevers en opdrachtgevers enerzijds en 
belangenverenigingen van kunstenaars anderzijds een wettelijke verankering moeten krijgen. Hiermee 
zou een cruciale oorzaak van de precariteit van het kunstenaarsbestaan worden ingedijkt, te weten de 
lage vergoedingen die heel wat artiesten doorgaans ten deel vallen. Een verbeterde sociale bescherming 
van de kunstenaar is namelijk één zaak, zonder fair pay schiet deze hoe dan ook haar doel voorbij. 
Tot slot pleiten we hier ook voor de verstrenging van de controle op de kleine vergoedingsregeling. Die 
was in 2003 opgezet als vergoedingsmodaliteit voor de onkosten die gepaard gaan met artistieke 
prestaties in amateurperspectief. De prestatie op zich wordt daar niet mee vergoed. Die wordt kosteloos 
geleverd, hetgeen maakt dat met de KVR geen sociale rechten worden opgebouwd. Al te veel werkgevers 
– ook gesubsidieerde instellingen en andere niet-occasionele gebruikers – maken vandaag niettemin 
stelselmatig oneigenlijk gebruik van de KVR, onder andere door ze op te dringen aan professionele en 
semi-professionele artiesten als vergoeding voor geleverde artistieke prestaties. Dit werkt overduidelijk 
marktverstorend en heeft een negatieve invloed op de gages die voor beroepskunstenaars worden 
uitgetrokken. De KVR kan en mag met andere woorden niet als middel gehanteerd worden om de 
kunstenaar te doen opdraaien voor een gebrek aan middelen en/of ontoereikende budgetten, al zeker 
niet als de betaler een gesubsidieerde organisatie is. Zo niet voedt het instrument net de precariteit van 
het kunstenaarsbestaan en holt het alle premissen inzake correcte vergoeding uit. 
Logischerwijs kan de KVR dan ook niet langer gehanteerd worden door gesubsidieerde instellingen. Voor 
occasionele organisatoren dient het gebruik tot een maximaal bedrag per jaar te worden beperkt, niet 
alleen in relatie tot de de diverse artiesten die ze engageren (zoals vandaag reeds het geval is), maar ook 
op jaarbasis over alle engagementen heen. Verder mag een KVR-betaling niet dienen als vergoeding voor 
de medewerking aan opnames (in de muziek en de audiovisuele sector), aangezien de regeling 
onmogelijk de overdracht of de verlening van (individuele, exclusieve) auteursrechten of naburige 
rechten met zich mee kan brengen. Verder moet in dit verband administratieve vereenvoudiging 
vooropstaan. In een proces van omvorming van de KVR mag ten slotte de heffing van sociale 
zekerheidsbijdragen op vergoedingen uitbetaald onder de regeling geen taboe zijn. 
Verder willen we hier ook pleiten voor de omrekening, op grond van vaste coëfficiënten, van beurzen, 
subsidies en residentiebeurzen voor individuele kunstenaars naar een bepaald aantal arbeidsdagen; dit 
teneinde daar ook in verhouding sociale zekerheidsbijdragen op te innen en aldus bij te dragen tot de 
sociale bescherming van de kunstenaars aan wie ze worden toegekend. Idealiter leidt dit als 
vanzelfsprekend tot verhoging van de middelen die de overheid vrijmaakt voor betoelaging van de 
kunsten. Ook als het aankomt op het aliniëren van vergoedingen voor een bepaalde opdracht verricht 
door respectievelijk iemand in loondienst en een zelfstandige, kunnen dergelijke coëfficiënten gelden.9 
 

5) Aanpassingen aan de regeling voor kunstenaars en personen in technische en ondersteunende 
functies in de werkloosheid: 

Het is verder onontbeerlijk dat de bestaande regels binnen de werkloosheid worden aangepast opdat de 
toekomstige generaties van regelmatig werkende kunstenaars en cultuurwerkers (hieronder vallen 
vandaag reeds een aantal welbepaalde technische en ondersteunende functies10) de bescherming krijgen 

 
9 Zie ter illustratie https://www.handvest.org/assets/upload/CAO_PodiumEnMuziek_Zelfstandigen.pdf. 

10 Zie artikel 116, §8, van het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
Belgisch Staatsblad, p. 2988 (online raadpleegbaar: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1991112550): “Voor 
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waarop ze recht hebben. Vandaag is het systeem zeer moeilijk toegankelijk voor nieuwkomers; de 
vereisten om de neutralisatieregel te laten ingaan zijn streng, terwijl voor de continuering ervan de lat 
dan weer zeer laag ligt. Daardoor gaat elke verbinding met de regelmatige betaling van bijdragen 
verloren: de drempel voor het verkrijgen van de bescherming is hoog, die om ze te behouden laag. 
De werkloosheidsuitkering is een uitkering bedoeld om artiesten en technici uit de sector die tijdelijk 
zonder arbeidscontract vallen een vervangingsinkomen te bezorgen. In praktijk sluit de huidige 
regelgeving echter voornamelijk jonge kunstenaars de facto uit van toegang tot het systeem. Door de 
aard van hun beroep11 kennen kunstenaars een erg grillige loopbaan, waarbij voor velen van hen periodes 
van (intensief) werken gevolgd worden door periodes zonder werk. De voorwaarde om toegelaten te 
worden tot het systeem van uitkering (312 bewezen arbeidsdagen in een periode van 21 maanden) houdt 
met deze realiteit evenwel geen rekening. Anderzijds volstaan, eenmaal toegelaten, drie artistieke 
prestaties per jaar om blijvend van een maximale uitkering te kunnen genieten. Dit is niet consistent. 
We stellen administratieve vereenvoudigingen en heldere, éénvormige regels voor. Daarmee zal de 
administratieve werklast voor zowel werkgevers, RVA als werknemers afnemen. Tegelijk bepleiten we 
een beter evenwicht tussen de voorwaarden om toegelaten te worden en die om in het systeem te 
blijven. 

- Gezien de vele problemen aan beide zijden van het loket met de notie taakloon – terwijl het 
onderscheid taakloon / geen taakloon nergens toe dient en enkel voor verwarring zorgt – 
pleiten wij voor een gelijke behandeling van alle artistieke en technische/ondersteunende 
tewerkstelling van tijdelijke aard. Alle kunstenaars en personen in technische en 
ondersteunende functies met een tijdelijke opdracht worden immers altijd aangeworven voor 
het uitvoeren van een welbepaalde taak. 

- Het aantal arbeidsdagen vereist voor enerzijds het ingaan van de neutralisatieregel en 
anderzijds voor het behoud ervan12, moeten naar elkaar toegroeien. In ieder geval dient het 
aantal arbeidsdagen altijd berekend te worden op basis van de cachetregel13. 

 
de toepassing van de § § 1ter en 5bis, moet worden verstaan onder technische activiteiten in de artistieke sector, de 
activiteiten uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaan in : 
   1° de medewerking aan de voorbereiding of aan de publieke vertoning van een intellectueel werk waaraan minstens 
één artiest van het spektakelbedrijf fysiek deelneemt of aan de opname van een dergelijk werk; 
   2° de medewerking aan de voorbereiding of de vertoning van een cinematografisch werk; 
   3° de medewerking aan de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard; 
   4° de medewerking aan de voorbereiding of de realisatie van een publieke tentoonstelling van een kunstwerk in het 
domein van de plastische kunsten.” 

11 De sector wordt gekenmerkt door projectmatig werken en kortlopende contracten. 

12 Artikel 116, §5, ibid. 

13 Voor details over de taakloonberekening: zie artikel 10 van het Ministerieel besluit van 16 november 1991 houdende 
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (online raadpleegbaar: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991112630&table_name=wet). 
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- Kunstenaars en personen in technische en ondersteunende functies die voldoen aan de 
voorwaarden voor het verwerven van de neutralisatieregel worden vrijgesteld van opvolging 
door de VDAB14. 

- Het aantal dagen vereist voor het verwerven of het verlengen van de neutralisatieregel geven 
niet langer recht op een uitkering.15  

- Gegevens van een C4 dienen via een vlot, automatisch digitaal systeem verwerkt te worden 
(alle nodige data worden reeds aangegeven in de sociale zekerheid door de werkgever, 
waarom nog eens bijkomend een papieren C4 opstellen en bezorgen aan RVA? 16). 

- Vandaag worden in de regelementering enkel dagen die aanleiding hebben gegeven tot 
betaling van een uitkering bij toepassing van de wetgeving op de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging met arbeidsdagen gelijkgesteld.17 De periode van zwangerschap en 
de termijn erna gedurende dewelke een vrouwelijke kunstenaar nog niet kan werken, komen 
niet in aanmerking. Hieraan moet worden verholpen door verlenging van de periode geurende 
dewelke men kan terugvallen op de werkloosheidsregeling.      

- Doelgroepverminderingen mogen niet ten goede komen van de opdrachtgever, het sociaal 
secretariaat of het SBK, maar dienen hetzij te resulteren in hogere vergoedingen dan wel in 
extra tewerkstelling van kunstenaars. 

 
  

 
14 Artikel 31, ibid.  

15 Hierdoor kan de C3-artiest ook verdwijnen, hetgeen een enorme administratieve besparing betekent voor RVA. 

16 De huidige semi-digitale alternatieve mogelijkheid waarbij men telkens een digitale C4 dient te creëren en op papier 
moet bevestigen dat men digitaal een C4 zal aanleveren, is kafkaiaans.Momenteel moet een artiest of zijn werkgever 
minimaal zevenmaal melden wanneer hij welk werk waar doet, en hoeveel hij verdient (contract - Dimona - DMFA - 
controlekaart C3 - C4 - C3 artiest - belastingaangifte). Een vereenvoudiging zou een verlichting van de administratieve 
last betekenen, zowel voor de werknemer, de werkgever als voor de overheid (o.a. RVA). 

17 Artikel 38, § 1, 1° a) van het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
Belgisch Staatsblad, p. 2988 (online raadpleegbaar: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1991112550). 



7 

 

6) Inkomsten uit rechten vs. het inschakelingstraject en de kunstenaarsregeling in de 
werkloosheid 

Het is aan de wetgever om, in weerwil van twee arresten van de hoogste rechtscolleges van het land18, 
te bepalen dat auteursrechten en naburige rechten gestoeld zijn op de auteurswetgeving en geen 
uitstaans hebben met het arbeidsrecht. De prestaties van een uitvoerende kunstenaar (en, mutatis 
mutandis, de werken van een scheppende kunstenaar) geven vanzelf aanleiding tot die rechten, ongeacht 
of ze geleverd (of gecreëerd) worden binnen het kader van een arbeidsovereenkomst, als zelfstandige, 
als ambtenaar, als jobstudent, als gepensioneerde, als vrijwilliger of in welke andere gesteldheid dan ook. 
Het is dus de prestatie of het werk die de rechten doet ontstaan, niet de hoedanigheid van degene die 
de prestatie levert of het werk creëert. De inkomsten uit die rechten kunnen dus niet aangezien worden 
als onderdeel van het loonbegrip. 
Verder dient aan de nadelige verrekening van inkomsten van kunstenaars uit auteursrechten en naburige 
rechten met de werkloosheidsuitkeringen die ze genieten onder de werkloosheidsregeling voor 
kunstenaars definitief en met terugwerkende kracht een einde te worden gesteld. Het is juridisch 
onverdedigbaar dat inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, die roerend zijn,  mee verrekend 
worden bij de bepaling van het recht op werkloosheidsuitkeringen. Werkloze artiesten worden op die 
manier gediscrimineerd: werklozen die roerende inkomsten als dividenden uit aandelen of huurgelden 
genieten, mogen die namelijk wel zonder enige beperking combineren met hun vervangingsinkomen.19 
Om de onrechtvaardigheid nog erger te maken, worden de geïnde inkomsten uit rechten niet meegeteld 
voor het bepalen van de hoogte van de werkloosheidsuitkering van betrokkenen. Dan maken die 
inkomsten plots geen deel meer uit van het loonbegrip … Aan deze ongerijmdheid dient een einde gesteld 
te worden. 
Onder deze noemer trekken we ook nog de aandacht op een aantal door de wetgever gelegde 
sociaalrechtelijke knopen met zeer hinderlijke implicaties voor het bestuur van beheersvennootschappen 
en (culturele) vzw’s in ons land. Om de zitpenningen te kunnen ontvangen die deze organisaties betalen 
voor de vervulling van een mandaat van bestuurder, moeten die bestuurders het statuut van zelfstandige 
(hoofd- of bijberoep) hebben. Artiesten die werkloos zijn, mogen – behoudens zeldzaam akkoord van de 
RVA20 – zelfs niet zetelen in die bestuursraden, ook niet als ze daar geen vergoeding voor ontvangen. Een 
kunstenaar die actief is in de hoedanigheid van werknemer en zitpenningen ontvangt, zal zich speciaal 
daarvoor zelfstandige in bijberoep moeten maken en sowieso bij inkomsten die 1.548 € overstijgen een 
minimale maandelijkse sociale bijdrage van 78 € moeten betalen.  
 

 
18 Eén van het Hof van Cassatie van 15 september 1997 en één van het Grondwettelijk Hof van 18 juli 2018. De 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
baseren zich op deze arresten om sociale zekerheidsbijdragen te heffen op inkomsten uit rechten die worden 
toegekend aan een werknemer in loondienst. En dat ondanks de kernbepaling van de Wet van 16 juli 2008, namelijk dat 
inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten roerende inkomsten zijn en geen beroepsinkomsten. 

19 Uit het advies van het Rekenhof aan de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers bij het Wetsvoorstel van 6 juli 
2020 jl. tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector, leren we dat het om 
verwaarloosbare bedragen gaat – voor de betrokken kunstenaars betekenen ze echter vaak financieel overleven of niet. 
Zie https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1154/55K1154016.pdf, p. 14:  in 2017 vorderde de RVA bij artiesten 
16.356,45 euro terug; het deel auteursrechten daarvan wordt geraamd op 3.066,34 euro. 

20 De interne interpretatienota van RVA RIODOC 140424 (online raadpleegbaar via 
http://www.artistsunited.be/nl/content/statuut-rva-riodoc-140424-p) somt een aantal situaties en toelatingen of 
verboden op,  maar in de praktijk stellen we vaak een strikte interpretatie door de RVA vast, bovendien wisselend per 
regio. Ook in andere materies blijkt de verregaande interpretatieruimte van de RVA problematisch. 
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7) Fiscale zaken 

In het kader van een eerlijker fiscaliteit zou vooreerst een spreiding van de inkomsten van kunstenaars 
over meerdere jaren mogelijk moeten gemaakt worden. Hun personenbelasting zou bijvoorbeeld kunnen 
berekend en ingevorderd worden op basis van een (voortschrijdend) gemiddeld inkomen berekend over 
drie of vier jaar.21 
Verder dient de groeiende praktijk  te worden gestopt van de vergoedingen die zelfstandigen en 
bedrijfsleiders in IT, marketing en reclame en sommige vrije beroepen zich op oneigenlijke wijze 
toekennen onder de vorm van auteursrechten. Die worden dan berekend op een deel van hun omzet of 
verloningspakket. Deze praktijken zetten de gerechtvaardigde toepassing van het fiscale regime voor 
inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten onder druk en stralen negatief af op de perceptie door 
de buitenwacht van het unieke vergoedingsmodel die deze voor kunstenaars inhouden.  
We vragen de wetgever in dit kader vooreerst om het aandeel van de vergoeding voor de overdracht van 
rechten in de totale vergoeding voor de levering van auteursrechtelijke werken of nabuurrechtelijke 
prestaties te begrenzen. In diverse geledingen van de kunstensector heeft men reeds getoond bereid te 
zijn tot zelfregulering ter zake. Daaruit kan lering getrokken worden, dit met het oog op een goede balans 
tussen dat deel van de vergoeding waar wél (beroepsinkomsten), en dat deel waar geen sociale bijdragen 
(auteursrechten en naburige rechten) op worden geheven. Daarnaast dient de wetgever tevens als 
voorwaarde voor de toepasselijkheid van het roerende fiscale regime op inkomsten uit rechten te 
bepalen dat het werk of de prestatie geleverd door de auteur of de uitvoerende kunstenaar moet 
geëxploiteerd worden door een derde partij22 en/of onder het beheer van een collectieve 
beheerorganisatie moet ressorteren. Door de link met het specifieke werk of de specifieke prestatie te 
herstellen, wordt het regime teruggebracht tot zijn essentie en prevaleert weer de ratio legis waarvoor 
het in het leven werd geroepen. 
 

8) Eenvormige afbakening van toegang tot het inschakelingstraject en de regeling voor 
kunstenaars en personen in technische en ondersteunende functies in de werkloosheid 

We zijn ons bewust van de precariteit van alle flexwerkers in de sector. De afbakening van wie tot de 
sector behoort is echter niet evident en reeds heel lang onderwerp van moeilijke discussies en niet altijd 
verenigbare standpunten. Daarom is het een mogelijke pragmatische piste om in een eerste fase de 
toegang tot het inschakelingstraject te beperken tot scheppende en uitvoerende kunstenaars die een 
werk creëren of een prestatie leveren in de zin van de auteurswetgeving binnen de ‘zuivere’ kunsten (dus 
met uitsluiting van journalistiek, architectuur, design, mode en andere aanpalende terreinen). Als 
toetsstenen daarvoor moeten de uit het auteursrecht en de naburige rechten bekende (en daarin door 
wetgeving, rechtspraak en rechtsleer vormgegeven) noties ‘werk’, ‘prestatie’, ‘auteur’ en ‘uitvoerende 
kunstenaar’ gehanteerd worden.  
Ook de regeling voor kunstenaars en personen in technische en ondersteunende functies moet duidelijk 
afgebakend worden. Daarvoor bestaan in de werkloosheidsreglementering de definities waar hiervoor 
onder 5) reeds naar werd verwezen. Op die manier zou ook de categorie van gegadigden voor het 
kunstenaarsvisum ingeperkt worden. Alle twijfel over de toelaatbaarheid van verstrekking daarvan aan 
dj’s, producers, decorbouwers, technici, cameralui, figuranten, mannequins enzovoort zou ermee zijn 
weggenomen. Diezelfde set van begrippen moet dan ook op uniforme wijze worden toegepast over de 
aanpalende domeinen fiscaliteit, sociale zekerheid en werkloosheidsreglementering heen. Daarmee zou 

 
21 Dergelijke regeling bestaat in Duitsland. 

22 Een partij dus die te onderscheiden valt van de natuurlijke persoon van rechthebbende, maar ook van diens 
werkgever of van de eventuele rechtspersoon waarin hij zijn belangen zou hebben ondergebracht. 
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in één beweging een einde worden gesteld aan alle verwarring die het gevolg is van inconsequenties in 
de terminologie en het begrippenkader in die domeinen. 
 

9) Tot slot 

Ons duale opzet is tegelijk het vertrekpunt en het sluitstuk voor een leefbaar inkomen voor kunstenaars 
in dit kleine land, dat uit zijn aard slechts een beperkte interne afzetmarkt biedt. Het  vertrekt van 
realistische en naar politiek en publieke opinie verdedigbare premissen. We zijn ervan overtuigd dat het 
bij uitstek artiesten met ambitie zal stimuleren om hun potentieel ten volle te verwezenlijken en hen ook 
de nodige steun kan bieden om zich internationaal te (durven) ontplooien. Het zal de angst voor een 
mislukking of een tegenvaller onderweg initieel wegnemen. De diepe, verlammende en vertragende kloof 
die nu voor elke artiest (ongeacht de discipline die zij of hij beoefent) gaapt tussen enerzijds geen 
inkomsten uit artistieke arbeid en anderzijds een minimaal leefbare werkzaamheid, zou ermee gedicht 
worden. De instroom van artiesten naar het professionele veld zal er kwalitatief door verbeteren.  
Dergelijke upgrade van het stelsel vergt niet zomaar een aanpassing van de regelgeving, maar ook een 
investering uit publieke middelen voor de kunstensector. De nauwere omschrijving van de voor het 
stelsel in aanmerking komende gegadigden zal evenwel ook leiden tot kostenefficiëntie en uitval 
tegengaan. Aldus is ons inziens een budgetneutrale omvorming denkbaar. Hoe dan ook richten 
overheidsinitiatieven in andere sectoren zich vandaag evengoed op het stimuleren van starters en 
startende ondernemingen, op innovatie en op het bevorderen van de werkgelegenheidsgraad. Waarom 
dan ook geen fondsen aanwenden ter bevordering van de autonomie van de kunstenaar en zijn toeleiding 
naar economisch rendabel ondernemen?  
Ons pleidooi om, uitgaand van de specificiteit en de precariteit van het beroep van kunstenaar, het reeds 
bestaande stelsel van sociale bescherming te verbeteren, kan alleszins niet weggezet worden als een eis 
tot privilegiëring. Het Belgische sociale zekerheidssysteem en het arbeidsrecht kennen nu eenmaal sinds 
jaar en dag specifieke regels en aparte statuten (of andere berekeningswijzen van sociale rechten) voor 
bijzondere beroepsgroepen als thuiswerkers, seizoensarbeiders, parlementariërs, mijnwerkers, 
zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart, professionele sportbeoefenaars, 
handelsvertegenwoordigers enzovoort. In die zin vragen kunstenaars geen uitzondering op de regels. Ze 
pleiten er alleen voor dat die regels zouden worden aangepast met aanzien voor hun specifieke 
werkomstandigheden.  

______________________________________________________________ 
 

Contacten & onderschrijvende verenigingen en organisaties 

Contact: Luc Gulinck - luc.gulinck@telenet.be | Carlo Van Baelen - carlovb1@skynet.be |  
Johan Van Assche - johan@deacteursgilde.be | Servaas Le Compte – servaas@artistsunited.be  
 
De Acteursgilde - johan@deacteursgilde.be|  Galm - luc.gulinck@telenet.be|   
Vlaamse Auteursvereniging - carlovb1@skynet.be|  Artists United - servaas@artistsunited.be|   
Unie Van Regisseurs jin@unievanregisseurs.be | ComAV - dirk.veulemans@telenet.be |  
Scenaristengilde - info@scenaristengilde.be |  
 

 

   


