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Federale regering: voorstellen verbetering regelgeving cultuurwerkers 
 
ABVV-ACOD Cultuur schuift inzake de volgende Federale regering alvast de twee 
volgende twee agendapunten naar voor (januari 2020). 
 
1. De verbetering van het kunstenaarsstatuut 
 
1.1 De huidige regeling voordeelregels in de werkloosheid voor cultuurwerkers kent heel 
wat tekortkomingen en werkt ontsporingen in de hand. Bovendien is de regelgeving ook 
risicovol omdat de economie van de cultuurwerker meer en meer op deze regeling steunt: 
er wordt door werkgevers steeds meer vanuit gegaan dan cultuurwerkers van dit ‘vangnet’ 
gebruik kunnen maken, als alternatief voor de onbetaalde arbeid inzake voorbereidingen, 
training, experiment of creatie. Maar bijvoorbeeld een aanpassing in de degressiviteit van 
de werkloosheiduitkeringen kan in één knip dit statuut uithollen en dus de facto ongedaan 
maken – N-VA heeft de vorige legislatuur meermaals een voorstel in deze richting gedaan 
– waardoor vele cultuurwerkers plotsklaps in erg precaire omstandigheden terecht komen. 
Het sociale vangnet riskeert dus een valkuil te worden.  
 
Het is politiek misschien niet meteen realistisch om een hele make-over van deze 
noodzakelijke tegemoetkoming in de werkloosheid te realiseren ten aanzien van een 
atypische beroepsgroep. Maar er kunnen wel een paar eerder eenvoudige aanpassingen in 
de regelgeving komen die de grootste problemen wegwerken, zoals het werken via een 
contract ‘taakloon’. Werken via deze contracten is toxisch omdat ze naast de cao’s ook de 
arbeidswetgeving integraal ondergraven. Als vakbond hebben we hier samen met enkele 
deskundigen uit het kunstenveld een nota over uitgewerkt, inclusief een juridisch voorstel 
voor wetswijziging.  
 
Die nota vind je hier: 
 
https://www.cultuurkameraad.be/site/wp-content/uploads/2019/04/Voorstel-wijziging-
werkloosheidswetgeving-ACOD-Cultuur.pdf 
 
1.2 Een andere piste dan de voordeelregels in de werkloosheid is de oprichting van 
voordeelregels in de tewerkstelling. In Frankrijk hanteert men voor kunstenaars 
bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan werkgevers die zich ertoe engageren om 
kunstenaars voor langere periodes in dienst te nemen als werknemer, zodat ze niet moeten 
sukkelen met een versnipperde aanstelling van meerdere korte contracten of dagcontracten, 
wat in principe ook duurder uitkomt.  
 
Het zou vanzelfsprekend een grote troef zijn als we naar het Franse voorbeeld in ons land 
ook een gelijkaardig fonds oprichten. Het is een uitgelezen manier om jobs, jobs, jobs te 
creëren en we komen er ook de werkgevers mee tegemoet. Meer informatie over dit fonds 
vind je hier: 
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Fonds-national-pour-
l-emploi-perenne-dans-le-spectacle-FONPEPS 
  
2. Hervorming inzake de Sociaal Bureau Kunstenaars (SBK) 
 
2.1 Korte historiek 
 
Samen met de invoering van het kunstenaarsstatuut per 1 juli 2003 werd bepaald dat 
kunstenaars (met korte opdrachten van werkgevers zonder sociaal secretariaat) voor de 
berekeningen van de verschuldigde bijdragen en afhoudingen terecht konden bij 
zogenaamde sociale bureaus voor kunstenaars (die functioneren binnen de sector van de 
Interim arbeid). Deze SBK’s factureren de totale loonkost aan de opdrachtgever en zijn 
verplicht de nettolonen dadelijk door te storten aan de werknemers ongeacht al dan niet 
voldane facturen. Dit is een goede zaak voor de werknemers. Voor sommige SBK's liep 
het weliswaar in bepaalde gevallen fout bij wanbetaling en zelfs faillissement. 
 
Bij de invoering van dit systeem werd gesteld dat een evaluatie op korte termijn 
noodzakelijk was om eventuele pijnpunten weg te werken. Dit gebeurde niet. Nochtans is 
daar wel nood aan.  
 
De voorwaarden om met een SBK te werken zijn dat het (1) om een organisatie moet gaan 
die niet actief is in de cultuursector (bijvoorbeeld een bank die een artistieke invulling wil 
geven aan een bedrijfsfeestje) of (2) als het wel om een organisatie in de cultuursector gaat, 
het een organisatie moet zijn die geen ander personeel in dienst heeft. Deze organisaties 
zijn dan aangewezen op rechtstreekse contracten of interim. De interimkantoren die ook de 
dienst van een SBK aanbieden, bieden desgevallend ook de reguliere interimcontracten 
aan. Maar interim kan wettelijk alleen in gevallen van tijdelijke vermeerdering van werk. 
Organisaties die cultuurwerkers voortdurend als interim tewerkstellen omdat ze niet in 
korte- of langetermijncontracten willen voorzien, zijn dus vatbaar voor sancties.  
 
Zelfs grote cultuurinstellingen die over een uitgebreide administratieve dienst beschikken, 
werken via interim of SBK hoewel ze perfect zelf via korte contracten of dagcontracten 
zouden kunnen werken, maar ze leggen de administratieve kost liever bij de cultuurwerker.   
 
ACOD cultuur was nooit voorstander van deze piste interim. Wij hadden eerder sympathie 
voor het Franse model: 'Guichet Unique des intermittents du spectacle'. Een centraal 
bureau als publieke dienstverlening dat alle regelingen treft en op zijn beurt de nettolonen 
uitkeert. Dit, zonder een verdienmodel na te streven wat bij de interimsector uiteraard wel 
het geval is. We waren ons er toen al van bewust dat deze interimregeling een duur 
systeem is op conto van de werknemer, dat vervolgens weegt op de te besteden subsidies in 
de culturele sector.  
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Het argument dat indien de cao’s en de daaraan verbonden barema's gerespecteerd worden 
er geen vuiltje aan de lucht is, is bijgevolg een te gemakkelijk excuus dat bovendien ook 
niet klopt. In de muzieksector wordt bijvoorbeeld op concert- en festivalpodia gewerkt met 
gages die al dan niet gelijk verdeeld worden onder het aantal musici. Die worden 
naargelang het statuut van de betrokkene uitbetaald tegen ontvangstnota of factuur. Zij die 
de facturatie moeten overlaten aan een SBK komen er dan bekaaid vanaf.  
 
Een voorbeeld. Op het totale factuurbedrag wordt ( 6%-21%) btw aangerekend. Het SBK 
neemt +/- 8% voor de beheerskosten. Er wordt 8% afgehouden voor het sociaal fonds van 
de interimarbeid. Verder zijn er de werkgeversbijdragen. (Hier stelt zich ook de vraag wat 
er gebeurt met de doelgroepverminderingen). Na voorgaande berekening komen we tot het 
bruto waarop de werknemer nog een sociale bijdrage (13,07%) betaalt alsook een 
bedrijfsvoorheffing van +/-11%. Van het totale factuurbedrag, dat gelijk is aan de gage, 
houdt de werknemer uiteindelijk slechts +/- 40% over. 
 
Nog een knelpunt: het is in de regelgeving voorzien dat wie op jaarbasis 65 dagen via een 
SBK opdrachten heeft gerealiseerd in principe recht heeft op een eindejaarspremie. Die 
bedraagt 8,33% van het totale bruto jaarloon (met aftrek van sociale bijdragen 13,07% en 
bedrijfsvoorheffing 23,22%). Het probleem is dat slechts enkelen de vereiste dagen 
bereiken en dit voordeel dus verliezen. De zo opgebouwde reserves blijven in het fonds 
van de interimarbeid! 
 
De SBK’s groeien dus op de rug van cultuurwerkers die door de aard van hun werk al in 
een precaire situatie zitten. Zij combineren jobs in diverse omgevingen, bijvoorbeeld als 
werknemer in cultuurorganisaties, onderwijsinstellingen en andere bijjobs, om zo de 
eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Daar komt bij dat ze het dikwijls moeten doen met 
kleine vergoeding in clubs en cafés en spijtig genoeg dikwijls ook in gesubsidieerde 
instellingen.   
 
2.2 Pijnpunten 
 
Wat maakt het SBK-systeem duur?  
 
(1) De btw aangerekend op het geheel en niet enkel op de beheerskosten.  
 
(2) De beheerskosten worden procentueel op het totale bedrag excl. btw bepaald en zijn 
dus geen vast tarief. Dus hoe hoger de gage, hoe hoger de kost voor hetzelfde beheer. En 
wat met de onkosten voor materiaal? Als je als cultuurwerker dus dure benodigdheden hebt 
die je ook dient aan te rekenen, krijg je soms ook de beheerskosten aangerekend op dat 
bedrag.  
 
(3)De afhouding voor het sociaal fonds interim. Er werd ooit geprobeerd deze over te 
hevelen naar het sociaal fonds podiumkunsten maar dat werd geweigerd. Velen blijven zo 
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uitgesloten van de eindejaarspremie wat logischerwijze op onbegrip stuit. Die zou net zoals 
vakantiegeld procentueel op het verworven bruto berekend moeten worden. 
 
2.3 De Link met de kleine vergoedingsregeling (KVR) 
 
Vermits er een minimumbedrag ingebracht moet worden om via een SBK vergoed te 
worden, nemen vele opdrachtgevers de vlucht naar de kleine vergoedingsregeling. Heel 
wat cultuurwerkers beseffen niet dat men op die manier geen rechten opbouwt vermits er 
geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden betaald. Zo hollen we ook de financiering 
van de sociale zekerheid nog wat meer uit. Dat het KVR-systeem, dat in het leven werd 
geroepen om tegemoet te komen aan kleine vzw’s, clubs, cafés en amateuractiviteiten, ook 
wordt aangewend binnen de gesubsidieerde instellingen is daarbij een kwalijke zaak. 
 
2.4 Voorstel tot acties 
 
(a) ACOD Cultuur is voorstander van het inrichten van een centraal en uniek bureau met 
louter dienstverlenend karakter (naar Frans voorbeeld). Als we weten dat 
managementbureaus zoals het derdebetalersysteem SMart of SBK’s als Amplo de grootste 
werkgevers in de sector zijn, is er zeker een brede marge om de werking van zo’n centraal 
bureau operationeel en eventueel zelfvoorzienend te maken. 
 
(b) Een andere mogelijke, eventueel tijdelijke, piste is de uitbesteding van deze dienst aan 
de bestaande sociale fondsen podiumkunsten (actief in de beide gemeenschappen). Het 
Vlaamse fonds heeft al de ervaring om op te treden als werkgever inzake de 
tegemoetkoming die de sociale partners voorzien voor flexwerkers die een opleiding van 
het fonds volgen. 
 
(c) Indien deze pistes niet haalbaar blijken, blijft het zaak enkele pijnpunten dringend weg 
te werken: in de btw-regeling, in de beheerskosten en inzake de representatieve uitbetaling 
van de eindejaarspremie (zie supra: pijnpunten). 
 
(d) Ook de kleine vergoedingsregeling moet terug ingeperkt worden tot het gebruik zoals 
het bedoeld werd. Via de commissie kunstenaars kunnen we door het nieuwe digitale 
systeem nu al wel een beter toezicht houden over wie een kunstenaarskaart krijgt (dat is 
een voorwaarde om met KVR te kunnen werken) maar er zou een duidelijk signaal van de 
overheid moeten komen dat gesubsidieerde instellingen en gemeentebesturen uitgesloten 
zijn van deze regeling. Controle (via de reguliere controle op de eindafrekening van de 
cultuursubsidies) en een effectief sanctiebeleid dringen zich op als men wil dat de 
bestaande wetgeving gevolgd wordt.  
 
Kameraadschappelijk, 
 
Het ABVV-ACOD Cultuur team 
	


