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Kennisbank

www.cultuurloket.be/kennisbank



Advies op maat

www.cultuurloket.be/contact



Opleidingen

www.cultuurloket.be/opleidingen
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Hoe kan ik vergoed worden in de sector?

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?

(Artistieke) 
Prestatie

Werknemer
Kosten-

vergoeding

Hoofdberoep Bijberoep 1bis KVR Vrijwilliger Reëel
Arbeids-

overeenkomst

Auteurs- en 
naburige rechten

Occasionele 
prestatie

Rechtstreeks SBK

Zelfstandige



Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?

Afleveren van Informeren en 

adviseren over

▪ Kunstenaarskaart (KVR)

▪ Kunstenaarsvisum (1bis RSZ-

wet)

▪ Zelfstandigheidsverklaring

▪ Rechten en plichten verbonden 

aan statuut van kunstenaars 

(WN of ZS)

▪ Socio-economische 

omstandigheden van de 

kunstenaar die zelfstandige 

wenst te worden

▪ Ontwerpen van wet en besluit



Samenstelling

• Franse en Nederlandse taalrol

• Voorzitter

• Leden

• RSZ

• RSVZ

• RVA

• Vertegenwoordigers

• 3x interprofessionele vakverenigingen (vakbonden)

• 3x werkgeversorganisaties

• 3x vertegenwoordigers kunstsector

• 1x de gemeenschap

https://artistatwork.be/nl/commissie-kunstenaars/samenstelling

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?

https://artistatwork.be/nl/commissie-kunstenaars/samenstelling


Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

• Manier om vergoed te worden voor wie in het bezit is van 

een kunstenaarskaart:

• Voor artistieke prestaties omschreven op de kaart

• In opdracht

• Vrij van sociale zekerheid en belastingen

• Onder bepaalde maxima

• 134,63 euro/dag (2022)

• 2.692,64 euro/jaar (2022)

• 30 dagen/jaar

• 7 opeenvolgende kalenderdagen voor zelfde opdrachtgever

• Combinatie met…?

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?



Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

• Kunstenaarskaart
• 5 jaar geldig, bevestigt het element “artistieke prestaties”

• Op papier

• Samen met overzichtstabel ter beschikking van inspectie op werkplek

• Overzicht invullen vóór aanvang prestatie

• Online

• Artistatwork.be

• Aangifte op platform 

• Attest opdrachtgever

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?



1bis RSZ-wet

• Manier om vergoed te worden voor zij die in het bezit zijn 

van een kunstenaarsvisum, voor:

• Het leveren van prestaties of produceren van werken van 

artistieke aard

• Tegen betaling van een loon

• In opdracht van een natuurlijke of rechtspersoon

• Waarbij geen arbeidsovereenkomst kon gesloten worden

omdat een essentieel element ontbreekt

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?



1bis RSZ-wet

• Kunstenaarsvisum
• 5 jaar geldig, bevestigt het element “artistieke 

prestaties/producties”

• Op papier/online

• Aangifte via DIMONA

• Gevolg?

• Case-by-case: bevind ik mij in deze situatie?

• Afwezigheid arbeidsrecht

• Gelijkstelling sociale zekerheid

• Opdrachtgever wordt werkgever

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?



Zelfstandigheidsverklaring

• Bevestiging zelfstandig statuut kunstenaar na onderzoek 
indicatoren:

• Businessplan

• Leefbare activiteit (of andere beroepsbezigheden)

• Verschillende opdrachtgevers

• Personeel in dienst

• Maakt in eigen naam reclame voor zijn werken of producten

• Relevante opleiding of werkervaring

• Ingeschreven bij een sociale verzekeringsinstelling voor 
zelfstandigen

• In orde met de bijdragebetalingen

• …

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?



Zelfstandigheidsverklaring

• 2 jaar geldig

• Onweerlegbaar vermoeden zelfstandige, tenzij fraude.

• Weerhoudt kunstenaar er niet van op andere manieren 

te werken.

• Case-by-case benadering: gezag?

Waarvoor kan je bij de 
Commissie terecht?
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1bis RSZ-wet, artikel 27, 10° KB Werkloosheid:

• ”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”

Artikel 17 Huishoudelijk Reglement Commissie Kunstenaars:

• Onderzoeken tot in welke mate een activiteit (creatie, productie,
prestatie) beïnvloed wordt door bijdragen van artistieke, technische,
technologische en/of organisatorische aard.

• Zich laten inspireren door de wettelijke bepalingen betrekkelijk
auteursrechten en naburige rechten.

• Rekening houdend met de meest actuele aangewende vormen en
technieken, technologieën, materialen die de aanvrager gebruikt om
een artistieke prestatie/creatie te verwezenlijken.

Het begrip “artistieke activiteit”



Jaarverslagen

• Activiteit en niet persoon

• Creativiteit / originaliteit / scheppende moet primeren

• Lijst beroepsgroepen?

• Verslag 2010
• Lijsten zijn slechts indicatief

• “De Commissie meent dat de functies van animator en presentator algemeen 
genomen niet als artistiek kunnen worden beschouwd. Wanneer het echter 
duidelijk is dat de betrokkene echt een show brengt (grappen, grollen, liedjes, ...) 
en dus meer doet dan de onderdelen van een voorstelling aan elkaar praten, kan 
dit uitzonderlijk wel als artistiek beschouwd worden.”

https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-10/KCA-
2010_Begrip_artistieke_activiteit.pdf

Het begrip “artistieke activiteit”

https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-10/KCA-2010_Begrip_artistieke_activiteit.pdf
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-10/KCA-2010_Begrip_artistieke_activiteit.pdf


Jaarverslagen

Het begrip “artistieke activiteit”



Jaarverslagen

• Case-by-case

• Verslag 2016: “Aanvankelijk was het de bedoeling criteria vast te leggen om
te kunnen beslissen over het artistieke karakter van deze activiteiten en te
zorgen voor een eenvormige redenering bij het nemen van beslissingen.
Niettemin heeft de Commissie ervoor gekozen veeleer te beslissen op
individuele basis, dus dossier per dossier. De activiteiten die voorgelegd
worden aan de Commissie, zijn immers telkens zeer specifiek en moeten
geval per geval beoordeeld worden. Zo is schminken in bepaalde gevallen
veeleer een puur esthetische activiteit en in andere gevallen uniek en
creatief.”

• Verslag 2017: systematische weigering van enkele activiteiten
(pedagogische, technische, artisanale, modellenwerk)

Het begrip “artistieke activiteit”



Jaarverslagen

• Case-by-case

• Verslag 2018: bezoek van professionele vakorganisaties doet Commissie
Kunstenaars “standpunt herzien” over montageleider, opnameleider en
make-upartiest.

• Verslag 2019: “de Commissie Kunstenaars houdt bij het uitoefenen van
haar taak steeds rekening met nieuwe elementen, nieuwe informatie,
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Op deze wijze wordt het
mogelijk dat ook beoefenaars van nieuwe kunstuitingen een visum of een
kunstenaarskaart kunnen krijgen. De beroepskwalificaties weerhouden,
door de Vlaamse overheid kan inspirerend werken voor de commissie,
evenzeer is de getuigenissen van de kunstenaar, die op aanvraag van de
commissie zijn/haar aanvraag komt toelichten, verhelderend.

https://artistatwork.be/nl/commissie-kunstenaars/publicaties

Het begrip “artistieke activiteit”

https://artistatwork.be/nl/commissie-kunstenaars/publicaties
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Geen impact op:
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Opbouw sociale zekerheid - werkloosheidsuitkering

• Pensioen

• In ruil voor voldoende gewerkte dagen als werknemer

(WN):

• Toegang werkloosheidsuitkering

• Vereiste om een minimum aantal dagen als WN te bewijzen

• Afhankelijk van leeftijd

• Indien voldoende artistieke of technisch-ondersteunende dagen

als WN:

• Neutralisering

• Zoekgedrag

Verhouding tot het werkveld

“Kunstenaarsstatuut”
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Werkloosheidsuitkering – “kunstenaarsstatuut” – Wat is een 
‘artistieke prestatie’?

• RVA kent eigen beslissingsbevoegdheid en lijst

met voorbeelden/richtsnoeren.

1bis vs. interim – Wanneer noodzakelijk? - Wat betekent 
“gezag?”

• Opdrachtgever = werkgever

• Commissie controleert enkel artistiek gehalte, niet
verhouding
• Cfr. Interpretatie DE BLOCK

Verhouding tot het werkveld



Neem een kijkje in onze kennisbank:

Maak een afspraak bij een consulent 

voor persoonlijk advies: 

www.cultuurloket.be/contact

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

www.cultuurloket.be/nieuwsbrief

Volg ons op sociale media:

Facebook: /cultuurloket

Instagram: @cultuurloket

YouTube: Cultuurloket

LinkedIn: /cultuurloket

Vragen?

www.cultuurloket.be


