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Van het statuut van kunstenaars naar een sociale en fiscale wetgeving voor 
cultuurwerkers: een sociaal en fiscaal laboratorium voor een 
arbeidsmarkt in verandering 
 
Wie denkt dat bovenstaande titel lichtzinnig is gekozen, is eraan voor de moeite. Al in 
2004 titelde een bijdrage in ‘Actuele problematiek van het ‘socialezekerheidsrecht’ als 
volgt: ‘Het sociaal statuut van de kunstenaar: van uitbreidingscategorie naar sociaal 
laboratorium’1. Eén van de architecten (Yasmine Kherbache, 2004) van maatregelen 
zoals een nieuwe categorie van toegelaten terbeschikkingstelling bij wijze van 
uitzendarbeid, een doelgroepvermindering voor zij die kunstenaars tewerkstellen, een 
gewijzigd artikel 1bis van de RSZ-wet, … wees er toen al op hoe deze specifiek voor 
‘kunstenaars’ in het leven geroepen maatregelen een precedentswaarde zouden 
kunnen hebben voor andere beroepscategorieën. Kunstenaars, of alleszins de voor hen 
in het leven geroepen maatregelen, kunnen zo een voorbeeld worden van het ‘nieuwe 
werken’ en een voortrekkersrol spelen in de invulling van het begrip ‘arbeid’. 
 
Ook Keuchel, een Duits onderzoeker, dichtte in 2010 het kunstenveld een gelijkaardige 
pioniersrol toe (Keuchel, 2010, p. 174).  Een rol waarbij hun ‘ongebruikelijke’ 
arbeidssituatie in combinatie met de algemene tendens naar een meer patchwork 
professional and working career en de vervaging van het onderscheid tussen 
arbeidstijd en niet-arbeidstijd ook in andere sectoren sociaal acceptabel wordt, ‘for 
good or for worse’ (ILO, 2014, p. 37). 
 

“Arts have often been mentioned as forerunners in experiencing the trend 
towards increasingly flexible high-skilled labor markets where workers may 
be hired for only two or three hours, without any costly dismissal procedures” 
(Menger, 2006 p. 767-768) 

 
Ook op supranationaal niveau wordt deze stelling kracht bijgezet. In de working paper 
301 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) worden onderzoekers en 
beleidsmakers opgeroepen om evoluties in de arbeidsrelaties in de kunst- en 
cultuursector nauwgezet in het oog te houden om zo de onderliggende oorzaken van 
deze evoluties te leren kennen. Zo kunnen ze gepaste maatregelen nemen om de 
gevolgen van deze ‘nieuwe’ arbeidsrelaties te verzachten (ILO, 2014). Het ILO verwijst 
naar ‘nieuwe’ arbeidsrelaties of werkvormen waarvan de kenmerken ook steeds vaker 
in andere sectoren voorkomen.  
 
Waar deze nota vertrekt vanuit de positie van de cultuurwerker, en de tendensen die 
zich daar de laatste decennia ontwikkelden zijn we ook niet blind voor de bredere 
maatschappelijke evoluties zoals globalisering en digitalisering en hun invloed op de 
positie van de cultuurwerker.  
 
Deze nota wil dan ook komen tot een afgelijnd toepassingsgebied binnen de bredere 
maatschappelijke context. Een context waarbinnen de praktijk en loopbaan van de 
kunstenaar of cultuurwerker een kader schept voor de veranderende arbeidsmarkt en 

 
1 A. FLORÉAL en Y. KERBACHE, “Het sociaal statuut van de kunstenaar. Van uitbreidingscategorie naar 
sociaal laboratorium”, in R. JANVIER, A. VAN REGENMORTEL en V. VERVLIET, Actuele problematieken van 
het socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 475 - 528. 
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hoe daarin nagedacht kan worden over een gelijkwaardige sociaalrechtelijke 
bescherming en opbouw. Want kunstenaars en cultuurwerkers vragen niet om een 
‘specifiek statuut’ en rechten, maar om een gelijkwaardig statuut en gelijke rechten 
(Unesco, 2019, p. 10).  
 
Hieronder confronteren we de uitgangspunten en historiek van de huidige wetgeving 
met (lopend) onderzoek op internationaal niveau. Een confrontatie die het bewijs 
levert dat ook andere individuen actief in de cultuursector net zoals de kunstenaar een 
grillig arbeids- en inkomstenprofiel kennen, en bijgevolg nood hebben aan wetgevende 
initiatieven om hun precaire situatie te verbeteren.  
 

Van wie is kunstenaar…?   
 
Het eerste initiatief om tegemoet te komen aan de precaire situatie van kunstenaars 
dateert al van 1969. Met als doel een efficiënte sociaalrechtelijke opbouw en een 
optimale bescherming, werden schouwspelartiesten, die tegen betaling zijn 
aangeworven om op te treden tijdens voorstellingen, krachtens artikel 3, 2° KB 28 
november 1969 onderworpen aan het werknemersregime. Het betrof een 
onweerlegbaar vermoeden, waardoor het in de praktijk onmogelijk werd om 
zelfstandige te worden voor dergelijke activiteiten.  
 
Daar bovenstaand wetgevend initiatief in de praktijk kritiek oogstte en 
toepassingsproblemen kende, werd in 2002 een nieuw sociaal statuut voor de 
kunstenaar in het leven geroepen. Daarbij werd het toepassingsgebied verruimd naar 
zij die, zonder door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn, artistieke prestaties 
leveren en of/artistieke werken produceren, in opdracht en tegen betaling van een 
loon.  
 
Door die verruiming werd de ‘kunstenaar’ wiens loopbaan gekenmerkt wordt door:  
 

- Een veelheid en diversiteit aan opdrachtgevers, 
- Een toenemende afhankelijkheid van tussenpersonen om het artistieke werk te 

produceren, distribueren, presenteren, uit te geven, … 
- Contracten van diverse aard vaak van korte duur of voor de uitvoering van een 

duidelijk omschreven werk, 
- De combinatie van scheppende en uitvoerende activiteiten in verschillende 

disciplines en sectoren, 
- De onregelmatige en vaak noodzakelijke combinatie van artistieke activiteiten 

en niet-artistieke activiteiten,  
- De onvoorspelbaarheid van het artistieke en economisch succes, 

 
weerlegbaar vermoed werknemer te zijn. Dit wat de sociale zekerheid betreft. Naast dit 
gewijzigd artikel 1bis van de RSZ-wet werden ook andere maatregelen in het leven 
geroepen: 
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- De creatie van een nieuw motief voor toegelaten uitzendarbeid voor de 
ondernemingen of individuen die op occasionele wijze beroep doen op een 
kunstenaar en de erkenning van Sociale Bureaus voor Kunstenaars (SBK); 

- Een specifieke bijdragevermindering voor de werkgevers bij de tewerkstelling 
van ‘kunstenaars’. Dit laatste begrip werd zeer ruim ingevuld, en ook technici 
doen er vaak beroep op; 

- de Kleine Vergoedingsregeling (KVR); 
- Oprichting van een Commissie Kunstenaars en de implementering van een 

Zelfstandigheidsverklaring. 
 
In 2013 werden bovenstaande regels verder verfijnd, alsook de voordeelregels voor 
kunstenaars en technici in de werkloosheidsreglementering. Voortaan: 
 

- Dient men te beschikken over een Visum Kunstenaar om via artikel 1bis van de 
RSZ-wet te kunnen ‘werken’, en dient de opdrachtgever de 
werkgeversverplichtingen te voldoen; 

- Werd de samenstelling van de Commissie Kunstenaars gewijzigd; 
- Werden specifieke regels voor technische en ondersteunende activiteiten in de 

artistieke sector, in de werkloosheidsreglementering ingeschreven. 
 
Vandaag concluderen we echter dat, ongeacht de goede intenties van beleidsmakers en 
belangenbehartigers, de huidige wetgeving onvoldoende tegemoetkomt aan de 
kenmerken van de loopbaan van de kunstenaar. Onderzoeken als loont passie (CuDOS, 
2016) en Acteurs in de spotlight (CuDOS, 2014) wijzen uit dat het projectmatige en 
portfoliomatig werk in de culturele sector nog steeds tot een grillige, gefragmenteerde 
en onvolledige sociaalrechtelijke bescherming en opbouw leidt. De kritiek op de 
bovenstaande initiatieven is:  
 

- Het beperkt toepassingsgebied onder invloed van het begrip ‘artistieke 
prestatie’; 

- De eenzijdige focus van de wetgeving op het werknemersstatuut en de gevolgen 
ervan voor de sociaalrechtelijke opbouw binnen de sociale zekerheid 
(werkloosheidsreglementering, …). 

 

Naar wie is cultuurwerker, … En waar zit de precariteit? 
 
De vraag rijst dan ook of het huidige toepassingsgebied niet anders en ruimer ingevuld 
moet worden. Het enkele feit actief te zijn als cultuurwerker is immers niet de oorzaak 
van de precaire situatie, maar wel: 
 

- De toename van het meer en meer projectmatig werken, 
- De opeenvolging van korte en vaak niet aansluitende contracten bij 

verschillende opdrachtgevers, 
- De hybriditeit van de loopbaan als cultuurwerker, 
- De economische afhankelijkheid in de arbeidsrelaties tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer, 
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- Het steeds meer vervagen van het onderscheid tussen een zelfstandige en een 
werknemer, 

- De toegenomen flexibilisering en mobiliteit, 
 
en dit in de culturele sector (ILO, 2014). Want als we dit laatste concluderen dan leert 
de praktijk dat de vigerende regelgeving, en het beperkte toepassingsgebied, geen 
antwoord biedt op de precaire situatie van (alle) personen die in de cultuursector aan 
de slag zijn. Wat doen we met de gids in de erfgoedsector, de tentoonstellingsbouwer, 
cameraman, curator, kunsteducatieve initiatiefnemers, educatieve medewerkers, dj’s, 
...? Wat doen we met de workers behind the scene (galeriemedewerker, 
baliemedewerkers, horecamedewerkers, …)?  
 
Het zijn allemaal personen die een essentiële rol spelen bij de totstandkoming en 
disseminatie van het artistieke of creatieve totaalproduct, en eveneens bij de vorming 
van de vaardigheden waarover een kunstenaar of creatieveling moet of wil beschikken 
om tot het vereiste creatieve product te komen.  
 

“..the traditional profile of the artist as unattached and adaptable to 
circumstances is surely now coming into its own as the ideal definition of the 
post-industrial knowledge worker: comfortable in an ever-changing 
environment that demands creative shifts in communication with different 
kinds of clients and partners; attitudinally geared towards production that 
requires long, and often unsocial, hours; and accustomed... to a contingent, 
rather than fixed, routine of self-application” (Ross 2012 p.46) 

 
Ook in het onderzoek op internationaal niveau zien we een shift van de ‘artiest’ of 
kunstenaar als onderzoeksobject, naar de kunstenaar en de culturele professional. Niet 
alleen de kunstenaar ondervindt problemen met sociaalrechtelijke opbouw, toegang 
tot financiering, toegang tot werkruimte en het ontwikkelen van de juiste skills om de 
artistieke praktijk zelfbedruipend te maken. Maar ook andere individuen en 
ondernemingen in de culturele en creatieve sectoren ondervinden de gevolgen van 
projectmatig werken en projectmatige arbeidsomstandigheden (EENCA, 2020). Wat 
onder culturele en creatieve professionals moet worden verstaan, is in deze 
onderzoeken echter niet altijd duidelijk. Maar de relevantie van andere bevindingen in 
dergelijke onderzoeken maakt dit vraagstuk eventueel overbodig. Want, en hier 
herhalen we ons, … 
 

“...dancers are faced with the need to work with a range of employment 
statuses, in a mobile way, with a skill-set that must evolve and broaden in the 
course of their working lives if they are to remain active. Increasingly, this 
is true of all workers, whatever their field” (International Federation of 
Actors, 2011, p.8) 

 
Het feit dat het begrip ‘artistieke activiteit’ centraal staat in de huidige wetgevende 
initiatieven, is dus te beperkend. Want de definitie in artikel 1bis RSZ-wet en artikel 
art 27, 10° MB-Werkloosheid stelt: 
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“Artistieke activiteit: de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke 
oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, 
het spektakel, het theater en de choreografie” 

 
Hier vallen de gids in de erfgoedsector, de tentoonstellingsbouwer, cameraman, 
curator, kunsteducatieve initiatiefnemers, educatieve medewerkers, dj’s, ... dus niet 
onder? Noch de workers behind the scene (galeriemedewerker, baliemedewerkers, 
horecamedewerkers, …). Laat staan de designer, de architect, de modeontwerper, … 
 
Een initiatief in het Verenigd Koninkrijk van enkele cultuurwerkers en werkers in de 
educatieve sector doopte zich dan ook tot the precarious workers brigade, en reikt de 
hand naar all those struggling to make a living in this climate of instability and 
enforced austerity.  
 

Het ‘statuut van de cultuurwerker’: een set van maatregelen 
 
In 1980 formuleerde Unesco al enkele aanbevelingen om de professionele, sociale en 
economische situatie van de kunstenaar te verbeteren. Deze aanbevelingen moedigen 
de lidstaten aan om maatregelen te nemen gericht op de precaire situatie van de 
kunstenaar binnen de domeinen van: educatie, sociale zekerheid, internationale 
mobiliteit, tewerkstelling, de vrijheid van expressie en fiscaliteit2. Een van de 
aanbevelingen strekt er ook toe de lidstaten te laten rapporteren over de genomen 
maatregelen, die Unesco toelaat de maatregelen en de vooruitgang daarin te 
monitoren3. 
 
In deze nota vertrekken we dan ook van dezelfde premisse. Om aan het precaire statuut 
van de cultuurwerker tegemoet te komen is aldus nood aan maatregelen op fiscaal-, 
sociaal- en arbeidsrechtelijk niveau. We beperken ons daarom niet enkel tot 
wijzigingen in de werkloosheidsreglementering, hetgeen momenteel in de praktijk 
vaak verstaan wordt onder het ‘kunstenaarsstatuut’. We zijn ons ervan bewust dat 
specifieke voordeelregels in de werkloosheidsreglementeringen een oplossing kunnen 
bieden voor de schommelende inkomsten van de cultuurwerker, maar stellen in de 
praktijk van de cultuursector vast dat deze sterke focus op de 
werkloosheidsreglementering enkele vraagstukken onderbelicht laat (EENCA, 2020).  
 
Zo biedt deze reglementering geen antwoord op: 
 

- De aard van de arbeidsrelaties in de culturele sector, en de eraan verbonden 
sociaalrechtelijke opbouw; 

- Fair pay en practices in de culturele sector. Onderzoek wijst immers uit dat dit 
in sommige gevallen tot de ‘onderbetaling’ en ‘onderwaardering’ (e.g. in tijd) 
van de gepresteerde arbeid leidt. Deze wordt dan opgevangen door de 
werkloosheidsuitkering (EENCA, 2020, p. 10);  

 
2 Resolutie van de Algemene Vergadering van Unesco, Records of the General Conference, 21st session, 
Belgrade, 23 September to 28 October 1980, v. 1: Resolutions. 
3 Resolutie 2005, Conventie Diversiteit Cultuuruitingen en Unesco, Culture & working conditions. 
Implementing the 1980 Unesco Recommendation concerning the Status of the Artist, 2019. 
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- Het grillig arbeids- en inkomstenprofiel in de fiscaliteit (personenbelasting, 
btw, …). 

 
Exemplarisch voor deze beperkte begripsinvulling is de sterke focus op het 
werknemerschap bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsmaatregelen om aan de 
precaire situatie van de cultuurwerker tegemoet te komen.  De voorwaarde om toegang 
te verkrijgen tot de werkloosheidsuitkering en de erin vervatte voordeelregels is 
immers het kunnen aantonen van arbeidsdagen, of deze daarmee gelijkgesteld, 
gepresteerd als werknemer. Door dit eenzijdige uitgangspunt zien we:  
 

- Een toegenomen gebruik van uitzendarbeid (via SBK’s), en de 
doelgroepverminderingen die het uitzendkantoor, als juridische werkgever, 
toekomen, daar waar de doelgroepvermindering tot doel had rechtstreekse 
indienstname te faciliteren;  

- Weinig aandacht voor het precaire statuut van de autonome, en dus 
zelfstandige, cultuurwerker, met een niet aan deze situatie aangepast 
zelfstandigenstatuut; 

- Een vzw- en vennootschapsvlucht omwille van fiscale en sociale optimalisatie;  
- Een zoektocht om op optimale wijze inkomsten te combineren met de verkregen 

werkloosheidsuitkeringen, om zo de impact van deze genoten inkomsten op de 
verkregen uitkering te minimaliseren.  

 

Conclusie – de cultuurwerker heeft nood aan een set van maatregelen 
 
De voorgestelde denkpistes in deze nota houden dan ook rekening met de hierboven 
geschetste maatschappelijke tendens(en), en dienen tevens tot inspiratie voor andere 
sectoren waar het projectmatig en portfoliobased werken steeds meer ingang vindt.  
Want ook in andere sectoren is bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur meer de uitzondering dan de regel. Ook individuen actief in andere sectoren 
worden geconfronteerd met laag betaalde en onbetaalde stages, de druk zelfstandige te 
worden, atypische werk- en studieloopbanen, …. Het is daarom ook aan te bevelen in 
dialoog te gaan met actoren uit andere sectoren dan de cultuursector. Want zoals 
hierboven werd gesteld is de geschetste problematiek lang niet meer eigen aan de 
culturele en creatieve sectoren. 
 
In eerste instantie concluderen we dan ook dat we moeten evolueren van een ‘statuut 
van de kunstenaar’ naar een ‘statuut van de cultuurwerker’. En dan we daartoe ook 
nood hebben aan nieuwe maatregelen en de aanpassing van bestaande wetgeving. 
Bijgevolg vertrekt deze nota van een breder toepassingsgebied dan wat in het 
regeerakkoord opgenomen is:  
 

“De regering zal in overleg met de sector en de sociale partners bekijken hoe 
het sociaal statuut voor de artiesten verder hervormd kan worden. De 
overheid formuleert precieze, objectieve en eerlijke voorstellen voor bestaande 
en opkomende kunstenaars, die alle stadia van het creatieve werk versterken, 
van repetitie tot performance tot publicatie tot verkoop.” 
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Voorts strekt het tot aanbeveling dat de set aan maatregelen minstens aan volgende 
krijtlijnen voldoen: 
 

- Een toegenomen solidariteit zowel met als door de culturele sector. Daarbij 
dient rekening gehouden te worden met een evolutieve interpretatie van het 
begrip ‘werk’ en de vruchten van dat ‘werk’; 

- Het toeleiden naar correcte vergoedingen en verloningen. Correcte 
vergoedingen behelsen tevens een correcte inschatting van de totale 
gepresteerde (arbeids)tijd, en dit ongeacht de arbeidsrelatie; 

- Het toeleiden van cultuurwerkers naar een gelijkwaardige en betere 
sociaalrechtelijke bescherming en opbouw, ongeacht of men werkt als 
zelfstandige, werknemer of een combinatie van deze statuten. Dit rekening 
houdende met de grillige en onregelmatige loopbaan van de cultuurwerker; 

- De hybriditeit van de loopbaan en het statuut van de cultuurwerker; 
- Een gewijzigde en versterkte rol van de Commissie Kunstenaars; 
- Administratieve vereenvoudiging; 
- Toeleiden naar een directe relatie tussen de cultuurwerker en diens 

opdrachtgever, en maatregelen die hiertoe een incentive geven.  
 
Indachtig bovenstaande worden enkele mogelijke onderzoekspistes voorgesteld.  
 
 

I. De basis: directe (arbeids)relaties en correcte verloningskaders 
voor zelfstandigen en werknemers 

 
Reeds sinds 1969 worden specifieke maatregelen ontwikkeld om aan de precaire 
situatie van de cultuurwerker tegemoet te komen. We denken daarbij aan: 
 

- Voordeelregels in de werkloosheid voor zij die artistieke en technisch-artistieke 
prestaties leveren; 

- Een bij artikel 1bis van de RSZ-wet in het leven geroepen mogelijkheid om 
sociale zekerheid op te bouwen als werknemer; 

- Een nieuw motief van uitzendarbeid; 
- Bijdrageverminderingen voor zij die ‘artiesten’ tewerkstellen;  

 
Ondanks de goede intenties van de wetgever dienen we echter vast te stellen dat een 
verbeterd sociaalrechtelijk statuut en opbouw slechts mogelijk is indien de 
cultuurwerker op correcte wijze wordt vergoed voor de gepresteerde arbeid en 
gepresteerde arbeidstijd. Dit ongeacht de tewerkstellingsvorm of het statuut waarin de 
cultuurwerker aan de slag is.   
 
De voordeelregels in de werkloosheidsreglementering en het gebrek van 
verloningskaders voor zelfstandigen en zij die werken onder artikel 1bis van de RSZ-
wet, mogen immers niet leiden tot onvergoed of ondervergoed werken. Het 
toegenomen gebruik van uitzendarbeid, door het ontstaan van het SBK, mag niet 
leiden tot een meer grillige opbouw in de sociale zekerheid en de verzwakking van de 
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onderhandelingspositie van de cultuurwerker. Tendensen die in de adviespraktijk van 
Cultuurloket sterk naar boven komen. 
 
Alvorens enkele mogelijke onderzoekspistes m.b.t. het statuut van de zelfstandige, 
wijzigingen in de werkloosheidsreglementering, … op te sommen, strekt het volgens 
Cultuurloket tot aanbeveling: 
 

- Incentives te ontwikkelen die de directe relatie tussen opdrachtgevers en de 
opdrachtnemende cultuurwerkers aanmoedigen; 

- Verloningskaders uit te werken voor zelfstandigen werkzaam binnen de 
culturele sector en cultuurwerkers die tewerkgesteld worden met een 
aannemingsovereenkomst overeenkomstig artikel 1bis van de RSZ-wet; 

- Te vertrekken van een evolutieve interpretatie van het begrip ‘werk’ en de 
vruchten van dit werk. 

 
Correcte verloningen en de evolutieve invulling van het begrip ‘werk’ en de 
sociaalrechtelijke kwalificatie van de vruchten van dat werk, zijn immers een eerste 
stap richting meer sociaalrechtelijke opbouw en bescherming als cultuurwerker. Het 
creëren van incentives om de directe contractuele relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer te bewerkstelligen zorgt er ook voor dat de sociale verworvenheden in 
de betreffende paritaire comités nageleefd worden.  
 
Dit heeft meer opbouw en bescherming in de sociale zekerheid tot gevolg, en dus ook 
meer solidariteit. Deze meeropbrengsten voor de sociale zekerheid kunnen bijgevolg 
ingezet worden om aan het precair statuut van de cultuurwerker tegemoet te komen, 
en dit binnen de verschillende rechtstakken.  
 
Daarom menen we dat volgende denkpistes onderzocht moeten worden: 
 

a. Uitzendarbeid en de doelgroepvermindering 
 
Cultuurwerkers laten heel wat prestaties factureren via SBK’s, ongeacht de 
opdrachtgever, en ook heel wat opdrachtgevers kiezen ervoor kunstenaars aan het 
werk te zetten via SBK’s om de administratieve rompslomp te beperken. Maar op die 
manier lopen kunstenaars heel wat sectorale voordelen (bijvoorbeeld 
eindejaarspremie) en werkingsmodaliteiten (bijvoorbeeld cao Anti-discriminatie) mis. 
Bovendien gaat de kennis van de vigerende arbeidsreglementering binnen de 
organisaties verloren en wordt de sector afhankelijk van een derde die deze kennis 
monopoliseert en onrechtstreekse arbeidsrelaties tot de norm maakt.  
 
Bovendien werd in 2002 een vermindering van werkgeversbijdragen in het leven 
geroepen4 om werkgevers aan te sporen kunstenaars op directe wijze met een 
arbeidsovereenkomst te verbinden. We merken evenwel op dat het toegenomen 
gebruik van uitzendarbeid, deze doelgroepvermindering toekent aan de juridische 
werkgever, het uitzendkantoor. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de 

 
4 Thans omgevormd tot een doelgroepvermindering in het stelsel van de geharmoniseerde 
verminderingen. 
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structurele en projectsubsidies op onrechtstreeks wijze toekomen aan deze 
uitzendkantoren.  
 
Daarom strekt het tot aanbeveling om volgende pistes te onderzoeken: 
 

• De verduidelijking van het motief ‘tijdelijke vermeerdering van werk’; 
• Het niet toekennen van de doelgroepvermindering bij het beroep doen op een 

uitzendkantoor; 
• Het toekennen van een doelgroepvermindering op de werknemersbijdragen 

(cfr. sector baggerbedrijven). 
 

b. Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing 
 
Om directe relaties tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in de cultuursector te 
bewerkstelligen, menen we tevens dat inspiratie gezocht kan worden in het stelsel van 
vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Onder de vaak algemeen 
verantwoorde doelstellingen het concurrentievermogen van ondernemingen te 
verbeteren, wetenschappelijk onderzoek in België te ondersteunen, de strijd tegen 
zwartwerk aan te binden, sportbeoefenaars die in België wonen minder te belasten, 
… werd bij wijze van artikel 275 WIB 92 voorzien in een systeem van vrijstelling van 
doorstorting bedrijfsvoorheffing.    
  
Momenteel bestaan er 10 vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit 
bijvoorbeeld voor sportbeoefenaars, wetenschappelijk onderzoekers, zeevissers, … In 
het algemeen voorziet dit stelsel in het niet moeten doorstorten door de werkgever van 
een % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.  Het strekt daarom tot aanbeveling om 
inspiratie te zoeken in de regels uit het Wetboek Inkomstenbelastingen m.b.t. de 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, en meer specifiek de regels voor 
de sportbeoefenaars en het wetenschappelijk onderzoek. Voor die groep bestaat de 
mogelijkheid: 
 

- De hoogte van de vrijstelling (in %) en het toepassingsgebied te bepalen;  
- Een % van de toepasselijke vrijstelling te oormerken aan de verloning van een 

bepaalde doelgroep (net zoals de vrijstelling in de sportsector een % van de niet 
door te storten bedrijfsvoorheffing geïnvesteerd dient te worden in de 
jeugdwerking- en opleiding); 

-  Een vrijstelling die slechts betrekking heeft op en waarvan de hoogte 
afhankelijk is van bepaalde doelgroepen/functies (cfr. wetenschappelijk 
onderzoek). 

 
Door deze vrijstelling ook in de culturele sector doorgang te laten vinden, kan op deze 
wijze een institutionele shift plaatsvinden. Zo wordt niet enkel een financiële incentive 
gecreëerd voor opdrachtgevers of instituten om cultuurwerkers correct te vergoeden 
en verlonen. Maar wordt ook een incentive gecreëerd voor cultuurwerkers om zich te 
verenigen en zo correcte verlonings- en vergoedingskaders te onderhandelen, ongeacht 
het statuut waaronder de cultuurwerkers werkzaam zijn.   
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c. Een evolutieve interpretatie van de notie ‘arbeid’ en de 
sociaalrechtelijke kwalificatie van de vruchten van deze arbeid 

 
De praktijk van de cultuurwerker kenmerkt zich door heel wat onzichtbare, 
voorbereidende arbeid. Tijdens de periodes van creatie, prospectie, netwerking, … 
heeft de cultuurwerker vaak geen of slechts gedeeltelijk inkomsten. Hierdoor ontstaat 
er voor de cultuurwerker een gebrekkige en grillige opbouw in de sociale zekerheid. 
Nochtans is de cultuurwerker in deze periodes vaak naarstig aan het creëren en werken 
aan nieuwe producten, diensten, de verbreding van het oeuvre, …. Of gebruikt de 
cultuurwerker deze periode om nieuwe skills, technieken, … aan te leren of te 
onderzoeken.  
 
Onder het adagium dat cultuurwerkers steeds aan het werk zijn, dienen volgens 
Cultuurloket volgende denkpistes onderzocht te worden: 
 

• Het tewerkstellingsstatuut gedurende het genieten van beurzen, 
subsidies en residentiebeurzen; 

• De kwalificatie van inkomsten uit auteurs- en naburige rechten als loon, 
bedrijfsleidersbezoldiging of beroepsinkomsten wat de sociale zekerheid 
betreft. 

 

1. Residenties, beurzen en subsidies 
 
X aantal kunstenaars ontvangt regelmatig een beurs of premie van de Vlaamse 
gemeenschap of een van de fondsen: VAF, VFL ... Bedoeling van deze beurs of premie 
is nieuw werk te maken (scenariosteun) of de carrière verder te ontwikkelen 
(ontwikkelingsgerichte beurs). Het betreft echter een nettobedrag dat op de rekening 
van de desbetreffende kunstenaar wordt gestort en waar geen sociale rechten aan 
kunnen worden ontleend. Kunstenaars zijn zich vaak niet bewust dat bij het verkrijgen 
van een beurs, er geen automatische bescherming in de sociale zekerheid plaatsvindt. 
Zij worden hierdoor niet automatisch ingeschreven als werknemer of als zelfstandige. 
Kunstenaars hiervan bewust maken is een eerste belangrijke stap.  
 
Zo komen vele kunstenaars in de positie dat zij tijdens een bepaalde periode kunnen 
leven en werken van dit bedrag, maar gedurende deze periode geen enkel sociaal 
statuut kennen en ook geen sociale rechten opbouwen (bijvoorbeeld naar de voordelen 
in de werkloosheidsreglementering voor zij die artistieke activiteiten verrichten of 
pensioen). Er wordt met deze periode ook geen anciënniteit opgebouwd. Als ze tijdens 
deze periode niet gedekt worden door een statuut als werknemer of zelfstandige komen 
zij ook niet zelden in de problemen met hun inschrijving bij het ziekenfonds: die zullen 
bijdragen innen (afhankelijk van de andere inkomsten) om de ziekteverzekering aan te 
houden.  
 
Kunstenaars proberen dit in de praktijk te omzeilen door de beurs te storten op ‘hun’ 
vzw om zichzelf alsnog fictief in dienst te nemen als werknemer voor een deel van deze 
periode, bijvoorbeeld in verscheidene korte contracten, afhankelijk van 
hun persoonlijke financiële noden. Dit werkt het fenomeen van eenmansvzw’s in de 
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hand, soupeert een deel van het toegekende bedrag op aan belastingen en sociale 
zekerheid. Ook kunstenaars die al toegang hebben tot de voordelen van de 
werkloosheidsreglementering maar dit statuut jaar op jaar moeten bewijzen zullen 
de bovengestelde oplossing willen hanteren. In ieder geval erkennen deze beurzen of 
premies niet dat de kunstenaars hiervoor wel degelijk aan het ‘werk’ zijn.   
 
Naast bewustmaking van het belang van het opbouwen van sociale zekerheid loont het 
te onderzoeken hoe de sociaalrechtelijke opbouw ook tijdens de periodes waarin men 
artistiek werk uitvoert in het kader van een beurs of premie verbeterd kan worden.  
 

2. Inkomsten uit auteurs- en naburige rechten 
 
Ingevolge de wet van 16 juli 20085 werd een discussie, in de rechtsleer en 
rechtspraak, omtrent de kwalificatie (in de personenbelasting) van inkomsten uit 
de cessie of concessie van auteurs- en naburige rechten kortgesloten, of toch tenminste 
tot een grensbedrag van 37.500 EUR6. Tot dat grensbedrag kwalificeren deze 
inkomsten als roerende inkomsten, waarop een gunsttarief van 15% van toepassing 
is. Meer nog werd een kostenforfait7 in het leven geroepen van:  
  

● 50% van de eerste schijf van 10.000 EUR  
● 25% van de schijf van 10.000 tot 20.000 EUR  

  
Ingevolge dit gunstig fiscaal regime is dit een veelgebruikt instrument geworden om de 
netto-belastbare inkomsten van zelfstandigen en het loon van de bedrijfsleiders, 
tevens zelfstandigen, fiscaal te optimaliseren. Daar waar de parlementaire 
voorbereidingen voornamelijk artistieke beroepen aanhaalt als doelgroep van boven-
staande wetgeving, zien we echter dat ook software-ontwikkelaars, consultants, de 
auteur van slideshow, de zaakvoerder die taaltrainingen geeft en een syllabus ter 
beschikking stelt, … van dit regime gebruik maken. Het toepassingsgebied van 
bovenstaande wet betreft immers eenieder die inkomsten verwerft uit de cessie of 
concessie van auteurs- en naburige rechten.  Actoren die niet te kampen hebben 
met het door de parlementaire voorbereiding aangehaalde:  
 

● Creativiteitsrisico; 
● Risico verbonden aan het onregelmatig karakter van de bezoldigde 
werkzaamheid, afgewisseld met noodzakelijke maar onbezoldigde creatieve 
periodes;   
● Risico verbonden aan het prototypisch karakter eigen aan artistieke 
producten en prestaties;   
● Risico verbonden aan de wisselvalligheden van succes en de mode. 

  
Maar meer nog gaat de fiscale optimalisatie hand in hand met parafiscale 
optimalisatie. Overeenkomstig artikel 5 KB nr. 38  zijn: “de journalisten, pers-

 
5 Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling 
van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, BS 30 juli 2008. 
6 Geïndexeerd bedrag van 62.550 EUR voor de inkomsten geïnd in 2021. 
7 Geïndexeerde bedragen van 16.680 EUR en 33.360 EUR voor de inkomsten geïnd in 2021. 
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correspondenten en de personen die auteursrechten genieten” niet aan de sociale 
zekerheid der zelfstandigen onderworpen indien ze, in welke hoedanigheid dan ook, 
een sociaal statuut genieten dat minstens gelijkwaardig is aan het statuut van de 
zelfstandige.   
  
De expliciete uitsluiting in artikel 5 KB nr. 38 heeft bijgevolg een impact op 
de opgebouwde sociale zekerheid en de solidariteit van de zelfstandige of 
bedrijfsleider die deze inkomsten genieten.  
 
Ingevolge cassatierechtspraak8 worden de vergoedingen voor de overdracht van 
auteurs- en naburige rechten in het kader van een arbeidsovereenkomst daarentegen 
wel als loon gekwalificeerd, gezien:  
  

“(…) volgt dat de vergoeding (…) een tegenprestatie is voor de overdracht van 
rechten met betrekking tot een in uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
geleverde prestatie. Die vergoeding is bijgevolg, in de regel, een voordeel 
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van 
zijn werkgever en maakt aldus deel uit van het loon op basis waarvan sociale 
zekerheidsbijdragen berekend worden.”  

  
Er is dus een, volgens het Grondwettelijk Hof gelegitimeerd, onderscheid tussen de 
zelfstandige en de werknemer die een vergoeding verwerft voor de overdracht van 
auteurs- en naburige rechten in het kader van diens beroepsactiviteit. 
 
Auteurs- en naburige rechten zijn evenwel de vruchten van de door de cultuurwerker 
en andere individuen gepresteerde arbeid, ongeacht of deze nu op eigen initiatief of in 
opdracht tot stand werden gebracht. Auteurs- en naburige rechten ontstaan immers na 
een periode van creatie en experiment, dewelke ook als werk of arbeid wordt 
gepercipieerd. Volgens Cultuurloket dient daarom onderzoek gevoerd te worden naar 
het sociaalrechtelijk statuut van deze vergoedingen die voortkomen uit de overdracht 
van deze rechten uit ‘immateriële arbeid’. Het strekt volgens Cultuurloket tot 
aanbeveling deze inkomsten – enkel wat de sociale zekerheid betreft - als loon, 
bedrijfsleidersbezoldiging of beroepsinkomen te kwalificeren en te onderwerpen aan 
bijdragen voor de sociale zekerheid. De meerinkomsten die zodoende door de sociale 
zekerheid worden genoten kunnen: 
 

• Ingezet worden om het statuut van de cultuurwerker op andere punten of in 
andere rechtsdomeinen te verbeteren;  

• Tot argumentatie dienen om het fiscaal regime van deze inkomsten 
ongemoeid te laten. Er gaan immers stemmen op, geïnspireerd door een 
advies van de Hoge Raad van Financiën, om de roerende voorheffing op deze 
inkomsten te verhogen of dit fiscaal regime af te schaffen. 

 
 
 

 
8 Cass. 15 september 2014, S.12.0006.N, RSZ/International Prom Orchestra vzw. 
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II. Maatregelen tot de verbetering van het arbeidsrechtelijk statuut van 
de werknemer 

a. De Arbeidsrelatieswet 
 
4 acteurs staan op een podium, 2 ervan zijn zelfstandige, één ervan heeft een 
arbeidsovereenkomst met het theatergezelschap en de andere is als stand-in aan de 
slag via een interimkantoor. Het gevolg van de ‘vrije’ keuze van het statuut is dat de 
zelfstandige en de werknemer een verschillende bescherming zullen genieten indien 
men tijdens de repetitie een lamp op het hoofd krijgt, of op weg naar het cultureel 
centrum met het busje van het theatergezelschap tegen een boom of muur knalt.  
 
Bovenstaande schets geeft weer dat het vraagstuk of een cultuurwerker als werknemer 
dan wel als zelfstandige aan de slag gaat of kan gaan, een heikel punt blijft. Een in 
principe vrije keuze die echter verstrekkende gevolgen heeft voor de opbouw in de 
sociale zekerheid. Het verschil in bijdrageverplichting, dat een gevolg is van het sociaal 
statuut, bepaalt immers ook de opbouw die men kan genieten of geniet in de 
verschillende takken van onze sociale zekerheid.  Een vrije keuze dus, 
omdat volgens art. 331 van de  Arbeidsrelatieswet, de cultuurwerker en zijn ‘opdracht-
gever’ immers vrij zijn de aard van hun relatie en samenwerking te kiezen.   
 
In de praktijk zien we dat de keuze, voor zover die er is, om als zelfstandige te werken 
verschilt vanuit het perspectief van de cultuurwerker en de opdrachtgever. Vanuit het 
perspectief van de cultuurwerker zal een statuut als zelfstandige op korte 
termijn aantrekkelijk lijken vanuit parafiscale overwegingen. De lagere bijdragekost 
zorgt immers dat men netto meer zal overhouden maar een beperktere sociale 
bescherming zal genieten.   
 
De opdrachtgever daarentegen zal het werken met een zelfstandige als voordelig 
beschouwen gezien de beperkte administratieve last; kwijting van sociaal- fiscaal-en 
arbeidsrechtelijke verplichtingen en bijvoorbeeld de niet-verplichting bepaalde 
minimumvergoedingen te moeten hanteren. De ruimere contractvrijheid wordt zo 
als een voordeel beschouwd.  Om deze redenen zien we dat de druk op de 
cultuurwerker om te kiezen voor het statuut van zelfstandige groter wordt en zijn/haar 
keuzevrijheid ingeperkt wordt.   
 
De vrijheid van de keuze van de aard van de relatie kan toch niet tot gevolg hebben dat 
de effectieve uitoefening van de overeenkomst niet overeenstemt met de aard van de 
gekozen relatie?  De feitelijke uitoefening van de overeenkomst geniet immers 
voorrang volgens de Arbeidsrelatieswet.  
 
Daarom kunnen volgende pistes onderzocht worden: 
 

- De verplichting voor de cultuurwerker om in het bezit te zijn van een 
Zelfstandigheidsverklaring; 

- Het implementeren van specifieke socio-economische criteria in de 
Arbeidsrelatieswetgeving. Deze laten toe te onderscheiden wie als werknemer 
of als zelfstandige aan de slag kan gaan; 
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- De uitbreiding van het toepassingsgebied van PC 304, gezien deze algemeen 
verbindend is verklaard.  

 

b. Werknemers met korte contracten 
 
In het systematisch werken met korte, tijdelijke of deeltijdse contracten 
(‘freelancers’/’flexicurity’) maakt/betaalt de cultuurwerker zelf de investering voor het 
netwerken, de zoektocht naar een nieuwe korte opdracht, het aanleren van 
vaardigheden en opbouw van kennis. Er is een continue vervaging tussen werk en 
privé. Communicatief, creatief, denk- en organisatiewerk vervangt meer en meer 
“productieve” arbeid maar wordt minder en minder betaald.   
  
Denk aan de theatermaker die maar als een idee volledig in een plan is gegoten, 
uitgeschreven in een financieringsaanvraag, een crowdfundingcampagne,… en dus pas 
als de nodige financiering vanuit verschillende hoeken is samengebracht, zich kan 
laten uitbetalen voor de eigenlijke repetities of voorstellingen. Soortgelijke situaties 
vinden we ook in de periferie van de creatieve sector zoals grafisch vormgevers. Zie ook 
de discussie over ‘koffiecontracten’.  
 
Deze manier van werken zorgt voor:  

1) Een laag en onstabiel inkomen en versplinterde sociaalrechtelijke opbouw; 
2) Arbeidsrechtelijk fragiele contracten die bijvoorbeeld door corona of andere 

overmacht snel geannuleerd kunnen worden; 
3) Een klimaat van stress en “altijd werken”.  

  
Deze korte contracten worden vaker afgesloten via interimkantoren om de 
administratie voor een korte tewerkstelling te ontlopen. Hierdoor gaat een deel 
financiering van de sector verloren. Werknemers die via een interimkantoor werken 
hebben minder snel recht op een eindejaarspremie.  
 
Indachtig voorgaande situatieschets, kan gedacht worden aan: 
  

• Erkenning dat de duur van de korte arbeidsovereenkomst niet de reële 
arbeidssituatie dekt, bijvoorbeeld met een fictieve verlenging van de 
arbeidsovereenkomst, een premie of een bepaald tijdskrediet 
met motief ‘arbeidsovereenkomst korte duur’ met uitkering aansluitend aan de 
arbeidsovereenkomst; 

• Het proces van het in en uit arbeidsovereenkomsten stromen beter te 
ondersteunen en kaderen, bijvoorbeeld met ondersteunings-, opleidings- en 
recuperatiemaatregelen; 

• Het werkgevers makkelijker maken om deze korte contracten rechtstreeks met 
de werknemer te regelen.  

 
Bovendien kan tevens nagedacht worden over de implementatie van de ‘cachetregel’ in 
de andere takken van ons socialezekerheidsrecht. 
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III. Maatregelen tot een aan de praktijk en loopbaan van de 
cultuurwerker aangepast statuut van de zelfstandige 

 
Cultuurloket volgt vaststaande rechtspraak dat het statuut van de autonome 
cultuurwerker het meest gevat wordt door het sociaal statuut der zelfstandigen9.  
 
Deze vorm van sociale opbouw baseert zich immers niet op incidentele inkomsten 
maar garandeert een stabiele, minimale opbouw, die minder samenloopt met  de 
precieze graad van activiteit of verkoop doorheen het jaar. Op die manier wordt de 
afwisseling van bijvoorbeeld het creëren en de verkoop van beeldende kunstwerken 
naar aanleiding van een tentoonstelling of andere vorm van tonen gecompenseerd door 
de sociale zekerheid.   
 
De adviespraktijk van Cultuurloket leert echter dat het statuut van de zelfstandige 
onaangepast is aan de praktijk van de beginnende en startende cultuurwerker. De hoge 
sociale bijdragen worden als een belemmering aanzien voor beginnende 
cultuurwerkers die een autonome praktijk wensen op te starten. In de praktijk wenden 
(beginnende) autonome cultuurwerkers zich daarom vaak tot een SBK of andere 
tussenpersonen, of richten zij een eigen – en dus oneigenlijke – vzw op om zo 
bijvoorbeeld de verkoop van beeldende kunstwerken om te zetten in arbeidsdagen 
onderworpen aan het stelsel der werknemers. Of erger nog, zien we dat autonome 
cultuurwerkers zich genoodzaakt zien deze vergoedingen te verwerven zonder deze te 
onderwerpen aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Deze praktijken hebben 
zowel op korte als lange termijn nefaste gevolgen:  
  

● Op korte termijn worden voor de sociale zekerheid te weinig dagen als 
werknemer “gewerkt” om recht te hebben op steun- en 
voordeelmaatregelen. Deze categorie van kunstenaars glippen met andere 
woorden door de mazen van het net.  
● Op middellange termijn kan dit ook een problematiek vormen in de 
ziekteverzekering. Zij zullen wel verzekerd zijn voor geneeskundige 
verstrekkingen en dergelijke, maar slechts als ingeschrevene in het 
Rijksregister waardoor zij bijdragen dienen te betalen.  
● Op lange termijn worden te weinig dagen als werknemer “gewerkt” om 
voor het pensioen een volwaardige loopbaan te kunnen aantonen.  

 
Daartoe strekt het de aanbeveling om een aan de beginnende autonome cultuurwerker 
aangepaste bijdrageregeling te ontwikkelen. Hiertoe kan inspiratie gevonden worden 
in het bijdragestelsel voor de primostarter. Dit stelsel laat onder bepaalde voorwaarden 
toe dat een startende zelfstandige voor maximaal 4 kwartalen een vermindering van 
bijdragen geniet. De verlenging van deze periode van vermindering van bijdragen voor 
de autonome cultuurwerker dient onderzocht te worden, om zo de toegang tot het 
zelfstandigenstatuut te verbeteren en aan te moedigen. De praktijk leert dat dit de 
sociaalrechtelijke opbouw en bescherming van de autonome cultuurwerker verbetert, 
alsook de solidariteit verhoogt door de eventuele meerinkomsten voor de sociale 
zekerheid. De toegang tot deze specifiek aan de autonome cultuurwerker aangepaste 

 
9 Cass. 19 november 1984, A.R. nr. 4384, Van Breedam/R.S.V.Z. 
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bijdrageregeling dient echter aan voorwaarden te zijn onderworpen. Daarbij kan 
gedacht worden aan: 
 

• De voorwaarde tot het volgen van vormingen ter ontwikkeling van 
ondernemersskills, die tot doel moeten hebben een zelfbedruipende 
autonome en duurzame praktijk te faciliteren; 

• Het dienen te beschikken over een Zelfstandigheidsverklaring afgeleverd 
door de Commissie Kunstenaars. 

 
Cultuurloket beveelt ook aan enkele andere flankerende maatregelen te onderzoeken: 
 

• De toelating voor autonome cultuurwerkers om fundamentele collectieve 
sociale rechten af te dwingen tegenover opdrachtgevers (gevulgariseerd: ‘CAO’s 
voor zelfstandigen, 1bis en ander economisch afhankelijke actoren andere dan 
werknemers’); 

• De nood aan een systeem waarbij primocultuurwerkers op basis van x 
kwartalen bijgedragen te hebben flexibel beroep kunnen doen op een 
overbruggingsrecht indien de inkomsten tijdelijk te fel zakken. 

 
Tevens dienen we op lange termijn rekening te houden met het gegeven dat de hybride 
loopbaan en praktijk van de cultuurwerker zich het best en meest gevat ziet door het 
statuut van de zelfstandige. Daarom strekt het tot aanbeveling onderzoek te voeren 
naar een eenheidsstatuut in de sociale zekerheid, waarbij ieder individu dezelfde 
sociaalrechtelijke opbouw kan genieten en onderworpen is aan eenzelfde tarief van 
sociale bijdragen ongeacht het sociaal statuut binnen dewelke men werkzaam is.   
 
 

IV. Een sociaal vangnet: werkloosheids- en inschakelingsuitkering  

a. Voordeelregels in de werkloosheidsreglementering  
 

Op 7 februari 2014 werden met een KB  en  MB de (voordeel)regels herzien met 
betrekking tot zij die artistieke activiteiten en technische en ondersteunende 
activiteiten in de artistieke sector verrichten.  
 
Deze regelgeving had tot doel het:  

- Uniformiseren van het toepassingsgebied van de voordeelregels:  
o Van “muzikant” en artiest van het “spektakelbedrijf” naar “werknemer 

die artistieke activiteiten verricht”.  
- Vereenvoudiging en wettelijke verankering administratieve praktijk 

RVA/VDAB: 
o Het toepassen van een “cachetregel” om deze voordeelregels te 

berekenen, gekoppeld aan een “cumul- of omzettingsregel”.  
- Scheppen van een kader voor zij die technische en ondersteunende activiteiten 

in de sector verrichten.  
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Bovendien betekenden de wijzigingen een herbevestiging van de proportionaliteit van 
en de nood aan specifieke regels voor zij die artistieke prestaties leveren of actief zijn 
in de sector.  
 
De wetgever was van mening dat deze wijzigingen budgetneutraal waren, de 
administratieve last voor administraties en personen die artistieke prestaties leveren 
zouden beperken, meer rekening hielden met de creatieperiodes die eigen zijn aan de 
culturele en creatieve sectoren en de rechtszekerheid zouden verhogen.  
 
De wijzigingen aan het KB en MB verschaften op vele vlakken duidelijkheid, maar de 
beoogde rechtszekerheid en administratieve ontlasting werden niet bereikt. Opstellers 
stellen dan ook enkele wijzigingen voor die:  
   

- Wegens de aard van het voorstel budgetneutraal zijn;  
- De rechtszekerheid en duidelijkheid van de wetgeving verhogen;  
- De administratieve last voor de werkloosheidsdiensten, uitbetalingsinstellingen 

en de werkloosheidsuitkeringsgerechtigden verlagen;  
- Meer rekening houden met de creatieperiodes die eigen zijn aan de culturele en 

creatieve sectoren.  
 
In de praktijk horen we echter vaak dat de huidige regels in de 
werkloosheidsreglementering onvoldoende aangepast zijn aan het grillige arbeids- en 
inkomstenprofiel van de cultuurwerker, en tevens onvoldoende rekening houden met 
de duur van de creatieperiodes. Bovendien merken we tevens dat: 
 

- Het begrip ‘taakloon’ tot verwarring en onduidelijkheid leidt. Dat daartoe een 
CAO werd opgesteld, doch men met deze ingreep een begrip in de 
werkloosheidsreglementering tracht in te vullen aan de hand van een 
instrument van collectief arbeidsrecht. 

- De refertebedragen in de specifieke artikelen onvoldoende aangepast zijn aan 
de in de betreffende CAO’s vigerende minimumlonen. 

- De verschillende voordeelregels onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. 
- Een hoge administratieve last en onvoldoende rechtszekerheid m.b.t. de 

invulling en definiëring van bepaalde begrippen in de werkloosheids-
reglementering door de arbeidsbemiddelingsdiensten en Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening. 

 
Om die redenen strekt het tot aanbeveling:  
   

- De schrapping van de voorwaarde vergoed te zijn geweest bij wijze van taakloon 
voor de toepassing van artikel 10 MB (cachetregel) te onderzoeken. Dit heeft tot 
gevolg dat:  

o Ieder persoon die artistieke activiteiten als werknemer verricht de 
voordelige berekening van artikel 10 MB geniet; 

o De lonen genoten voor de artistieke prestaties die verricht werden als 
werknemer, steeds in aanmerking worden genomen voor de 
omzettingsregel van artikel 48 bis KB Werkloosheid; 
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o De verwarring die ontstond door het introduceren en definiëren van een 
arbeidsrechtelijk begrip in socialezekerheidsreglementering een einde 
kan nemen.  

- De omzettingsregel van artikel 48 bis KB aan de minimumlonen in de CAO’s 
aan te passen en administratief te vereenvoudigen:  

o Het refertebedrag Y in de omzettingsregel wordt geharmoniseerd 
overeenkomstig de  CAO podiumkunsten (NL), van 3/52ste van het 
GGMMI naar 4/52ste van het GGMMI; 

o Het administratieve document C3-Artiest kan zo komen te vervallen.  
- Aanpassingen aan artikel 116 KB, betreffende de neutralisering, te onderzoeken 

met het licht op harmonisering en verduidelijking:  
o De voorwaarden voor de initiële toekenning, verlenging van het 

neutraliseringsvoordeel en de terugkeer naar de eerste 
vergoedingsperiode te harmoniseren:  

▪ Zowel de initiële toekenning als de verlenging wordt bewezen 
ingevolge 104 dagen gewerkt als werknemer, en dit ingevolge 
artistieke en/of technisch of ondersteunende activiteiten. Er 
wordt geen onderscheid meer gemaakt in of men toegang verwerft 
tot het neutralisatievoordeel met artistieke of met technische en 
ondersteunende activiteiten.  

▪ De referteperiode voor de initiële toekenning en de verlenging 
bedraagt 18 maanden.  

- Te reflecteren over het toepassingsgebied van de regel van de niet-passende 
dienstbetrekking (artikel 31 MB). Nagedacht kan worden: 

o Ook technische of ondersteunende activiteiten toegang te geven tot de 
regel van de niet-passende dienstbetrekking; 

o Het bewijs af te stemmen op het bewijs van artikel 116 KB, zijnde 104 
dagen ingevolge artistieke of technische activiteiten en dit over een 
referteperiode van 18 maanden; 

o Personen die ziek vallen ook het recht te geven hun referteperiode te 
verlengen, net zoals nu van toepassing is voor de neutralisering.  

- Het in aanmerking nemen van de dagen tijdelijke werkloosheid voor de regels 
vervat in artikel 116 KB (neutralisering en terugkeer) alsook de regel m.b.t. het 
zoekgedrag en de niet-passende dienstbetrekking.  

- In artikel 130 van het KB uitdrukkelijk uit te sluiten dat een persoon, voor 
gelijkaardige activiteiten aan de hoofdactiviteit als werknemer, zelfstandige in 
bijberoep kan worden, behoudens indien men met een 
Zelfstandigheidsverklaring, verkregen bij de Commissie Kunstenaars, kan 
aantonen dat deze activiteit niet in gelijkaardige socio-economische 
omstandigheden wordt verricht.  

 
Voorts strekt het tot aanbeveling onderzoek te voeren naar:  
  

- De centralisering bij de RVA/ONEM van dossiers m.b.t. de toepasselijke 
voordeelregels. 

- Het centraliseren van dossiers m.b.t. de toepasselijk voordeelregels bij 
VDAB/Actiris (cfr. Traject Dedicated consulents). 
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- De mogelijkheid tot de herberekening van het referteloon dat als basis dient 
voor de berekening van de werkloosheidsuitkering. Hiertoe kan inspiratie 
gezocht worden in de werkloosheidsreglementering voor kunstenaar in 
Frankrijk, waar kunstenaars op regelmatige basis het refertebedrag her-
berekend zien op basis van de in een bepaalde periode gepresteerde 
arbeidsdagen. 

- Het introduceren van een ‘grace period’ voor bepaalde regels als deze voor een 
bepaalde referteperiode niet gehaald worden. Zie hiervoor tevens de 
werkloosheidsreglementering in Frankrijk.   

- De mogelijkheid de C160-artiest tevens van toepassing te verklaren voor de 
cultuurwerkers met een deeltijdse lesopdracht. Zodoende valt men in die 
periode niet terug op een inkomensgarantie-uitkering, maar verkrijgt men op 
de inactiviteitsdagen een uitkering in het regulier stelsel van de 
werkloosheidsreglementering. 

 

b. De inschakelingsuitkering  
 
Cultuurwerkers kennen naast een grillig arbeids- en inkomstenprofiel, ook vaak een 
atypisch studieverloop. De inschakelingsuitkering neemt het klassieke studieverloop 
als uitgangspunt: een student doorloopt eerst een 3-jarige bachelor en nadien een 
master (1 of twee jaar). Dit uitgangspunt levert in de praktijk enkele problemen op voor 
cultuurwerkers. Onder het motto levenslang leren denken we aan een student die 
afstudeert aan het conservatorium en nadien naar het buitenland trekt om daar 
masterclasses en voortgezette opleidingen te volgen. We denken ook aan de beeldend 
kunstenaar en curator die een specifieke lerarenopleiding volgen om de jobkansen te 
verhogen en een standvastig inkomen te verkrijgen naast de gedroomde praktijk als 
curator of kunstenaar. Maar evengoed de afgestudeerde taal- en letterkundige, 
geschiedkundige of jurist die nadien een opleiding kunstwetenschappen of 
cultuurmanagement gaat volgen. De reeds gekende praktijk van multiple job-holding 
en hybriditeit vindt zijn grondslag dus ook in het studieverleden en -verloop dat eigen 
is aan cultuurwerkers.  
 
Daardoor lopen deze profielen vaak de toegang tot de inschakelingsuitkering mis. Om 
recht te verkrijgen tot een inschakelingsuitkering dient men immers:  
 

• Een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen te hebben doorlopen; 
• Tijdens deze beroepsinschakelingstijd actief te hebben gezocht naar werk en in 

de loop van deze periode twee al dan niet opeenvolgende positieve evaluaties 
van het zoekgedrag naar werk te hebben verkregen; 

• Deze beroepsinschakelingstijd doorlopen te zijn alvorens je de leeftijd van 25 
jaar hebt bereikt.  

 
Bovendien leert onderzoek ons dat:  
 

• De verlenging van de wachttijd een klein en te verwaarlozen, en niet statistisch 
verschillend van nul, effect kent. De verlenging van de wachttijd heeft dus 
weinig impact op de transitie uit de werkloosheid; 



 
   
 

         
   

 

21 

• Tijdelijke jobs foutief worden geïnterpreteerd als mogelijke opstap naar een 
vaste job;  

• De beperking in duur (principe: 36 maanden) van de ‘inschakelingsuitkering’ 
de werkkansen van jongeren niet verhoogt10; 

• Experimenteel onderzoek in Denemarken uitwijst dat opleidings- en 
bemiddelingsprogramma’s voornamelijk effectief blijken wanneer ze een zeer 
hoge intensiteit hebben; 

• Dat het aandeel van de uitkeringsgerechtigden die toegang verkregen op basis 
van hun studies in het totaal aantal uitkeringsgerechtigde werklozen vrij stabiel 
blijft.  

 
Daarom beveelt Cultuurloket aan verder onderzoek te voeren naar: 

• Een inschakelingsuitkering die meer gericht is op opleidings- en 
bemiddelingsprogramma’s; 

• Een meer actieve rol van de arbeidsbemiddelingsdiensten; 
• De huidige beroepsinschakelingstijd en de beperking in de tijd van de 

inschakelingsuitkering te schrappen of aan het studieverloop van 
cultuurwerkers aan te passen.  

 
 

V. Het begrip artistieke prestatie en de Commissie Kunstenaars 
 
Bij wijze van artikel 172 van de programmawet van 24 december 2002 werd een 
Commissie Kunstenaars in het leven geroepen. De Commissie Kunstenaars heeft op 
heden volgende taken:  
 

- Het afleveren van de Kunstenaarskaart (KVR); 
- Het afleveren van een Zelfstandigheidsverklaring; 
- Het afleveren van het Visum Kunstenaar (Art. 1bis RSZ-wet); 
- Op verzoek van een kunstenaar of op eigen initiatief, adviezen verlenen over de 

vraag of de aansluiting van een kunstenaar bedoeld 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 bij het sociale 
verzekeringsstelsel der zelfstandigen in overeenstemming is met de socio-
economische realiteit; 

- Op hun verzoek, de kunstenaars informeren over hun rechten en plichten inzake 
sociale zekerheid voortvloeiend uit de onderwerping aan de sociale zekerheid 
der werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen; 

- Het verstrekken van adviezen over ontwerpen van wet, van besluit en over alle 
normontwerpen die haar door de auteur van deze ontwerpen worden 
voorgelegd. 

 
 
 

 
10 J. D’HOORE, “Beperken wachtuitkering geen duw naar job”, De Tijd, 13 december 2019.  
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In de praktijk merken we echter: 
 

- Een zeer laag aantal aanvragen voor de Zelfstandigheidsverklaring; 
- Rechtsonzekerheid en een gebrek aan transparantie met betrekking tot de 

invulling door de Commissie Kunstenaars van het begrip ‘artistieke prestatie’ 
vervat in artikel 1bis RSZ-wet. Bijkomstig merken we op dat de door de 
Commissie Kunstenaars opgebouwde ‘jurisprudentie’ niet gevolgd wordt door 
bepaalde leden van de Commissie zoals de RVA. Deze laatste interpreteert het 
begrip bovendien ruimer dan de Commissie Kunstenaars; 

- Dat de Commissie Kunstenaars soms overgaat tot een opportuniteitsoordeel om 
beroep te doen op artikel 1bis van de RSZ-wet of de Kleine Vergoedingsregeling, 
daar waar de Commissie Kunstenaars slechts bevoegd is de artistieke aard te 
beoordelen in het kader van een aanvraag voor een Visum Kunstenaar of 
Kunstenaarskaart. Slechts voor de Zelfstandigheidsverklaring bestaat de 
bevoegdheid erin te toetsen aan een aantal socio-economische criteria vervat in 
het betreffende Koninklijk Besluit; 

- Dat er verschillende visies over de taalrollen heen bestaan m.b.t. het begrip 
artistieke prestatie. 

 
Rekening houdende met de aanbevelingen om de Zelfstandigheidsverklaring te 
verplichten, aanpassingen te maken aan de Arbeidsrelatieswetgeving, …  beveelt 
Cultuurloket aan volgende pistes te onderzoeken: 
 

- De huidige Commissie Kunstenaars blijft bestaan maar kan in specifieke 
gevallen de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie 
capteren om advies te krijgen over de 4 algemene criteria bij toepassing van de 
Zelfstandigheidsverklaring. 

- De Commissie Kunstenaars wordt een ‘kamer’ in de Administratieve Commissie 
ter regeling van de Arbeidsrelatie die op het moment van beoordeling van de 
Zelfstandigheidsverklaring wordt samengesteld uit een mix van leden van de 
Administratieve Commissie en de Commissie Kunstenaars. Deze kamer zou in 
de wet volledig moeten uitgewerkt worden, daar zij over meer oordeelt dan 
enkel de arbeidsrelatie, ook het thema ‘artistiek of niet’ komt aan bod. 

- De definiëring van het begrip ‘artistieke prestatie’ in artikel 1bis van de RSZ-
wet, de werkloosheidsreglementering, de Uitzendarbeidswet, … aan te vullen 
met de verwijzing naar de jurisprudentie van de Commissie Kunstenaars. 

- De samenstelling en werking van de Commissie Kunstenaars te herbekijken. 
Gedacht kan worden aan: 

o De verplichting beslissingen op geanonimiseerde wijze openbaar te 
maken, net zoals de Dienst Voorafgaande beslissingen of de Commissie 
ter regeling van de Arbeidsrelatie dat doet; 

o De aanwezigheid van leden die gekozen zijn uit het veld te verzekeren en 
te voorzien in een vergoeding voor de leden van de Commissie 
Kunstenaars; 

o Experten in het sociaal recht met kennis van de toepassing van deze 
reglementering in de cultuursector, tot leden aan te stellen. 

- De aanvragen tot het verkrijgen van de Kunstenaarskaart of het Visum 
Kunstenaar te laten vertrekken van de opdrachtgever. Zodoende krijgen we een 
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beter zicht op het gebruik van KVR en 1bis en kunnen we opdrachtgevers hier 
gerichter over informeren en responsabiliseren.  

- De automatisering en digitalisering van de aanvragen bij de Commissie 
Kunstenaars. Op basis van de gegevens in een bepaalde databank krijg je groen 
licht voor 1bis of KVR of niet.  Eventueel kan er ook in een korte 
beroepsprocedure bij de Commissie Kunstenaars voorzien worden. 

 

Conclusie 
 
Samengevat beveelt Cultuurloket aan om het toepassingsgebied van het huidige debat 
rond de precaire situatie van de kunstenaar, te verruimen naar het precaire statuut van 
de cultuurwerker. De kunstenaar is immers niet het enige individu in de culturele 
sector dat gekenmerkt wordt door een onvolledige en grillige opbouw in de sociale 
zekerheid, voortvloeiende uit een projectmatige en portfoliobased loopbaan. 
 
Daartoe is er volgens Cultuurloket nood aan een set van maatregelen binnen het 
arbeidsrecht, de socialezekerheidswetgeving en het fiscaal recht. Cultuurloket beveelt 
daarbij aan in te zetten op correcte verloningskaders voor werknemers, zelfstandigen 
en zij die werken met een aannemingsovereenkomst overeenkomstig artikel 1bis van 
de RSZ-wet. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het sociaal overleg, en 
dienen maatregelen ontwikkeld te worden die een directe relatie tussen de 
opdrachtgever of instelling en de cultuurwerker aanmoedigen en bewerkstelligen. 
Daartoe deelt Cultuurloket enkele mogelijke en te onderzoeken pistes. Deze betreffen: 
 

- De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing; 
- Aanpassingen en verduidelijkingen aan de motieven voor uitzendarbeid; 
- Het herbekijken van de begunstigde van de doelgroepvermindering in het leven 

geroepen voor zij die de juridische werkgever zijn van de cultuurwerker; 
- Het ontwikkelen van bindende verloningskaders en collectieve afspraken voor 

zelfstandige cultuurwerkers en cultuurwerkers die werken met een 
aannemingsovereenkomst overeenkomstig artikel 1bis van de RSZ-wet. 

 
Deze horde dient eerst genomen te worden alvorens andere specifieke maatregelen in 
het leven te roepen. Een horde die een eerste stap is richting een betere 
sociaalrechtelijke opbouw van de cultuurwerker, en dus ook een grotere solidariteit 
vanuit de culturele sector. Deze solidariteit kan verder bekomen worden door de 
sociaalrechtelijke kwalificatie als werknemer of als zelfstandige te onderzoeken van:  
 

- Inkomsten uit auteurs- en naburige rechten; 
- Beurzen, subsidies en residentiestipendia. 

 
De bijdragen die dan betaald worden in de sociale zekerheid kunnen vervolgens ingezet 
worden om het statuut van de cultuurwerker ook op andere vlakken en binnen andere 
rechtsdomeinen te verbeteren en verantwoorden.  
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Cultuurloket beveelt daarbij aan deze verbeteringen niet enkel aan te brengen in de 
werkloosheidsreglementering of het statuut van de werknemer, doch tevens voor zij 
die als zelfstandige een activiteit willen uitbouwen en starten in de culturele sector. 
Hierbij ook rekening houdende met de vaststelling dat cultuurwerkers deze statuten 
vaak met elkaar combineren. Mogelijke pistes daarbij zijn: 
 

• Aanpassingen aan de Arbeidsrelatieswetgeving, meer bepaald betreffende het 
implementeren van specifieke socio-economische criteria voor de culturele 
sector en/of diens deelsectoren; 

• De aanpassing van de bijdrageregeling voor primostarters aan de praktijk van 
de autonome cultuurwerker; 

• Specifieke maatregelen voor werknemers met korte contracten; 
• Onderzoek naar een eenheidsstatuut, enkel wat de sociale zekerheid betreft.  

 
Voorts beveelt Cultuurloket aan aanpassingen te doen aan het huidige sociaal vangnet 
dat geboden wordt door de werkloosheidsreglementering en de inschakelings-
uitkering. 
 
Ten laatste doet Cultuurloket ook enkele aanbevelingen ter verbetering van de werking 
van de Commissie Kunstenaars. Een organisatie die een centrale rol dient te spelen in 
enkele van de aanbevolen maatregelen. 
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