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1. wie zijn wij? 

F(s) is een beweging van vrouwen of X uit de artistieke en culturele sector.

F(s) er zijn honderden vrouwen actief in de werkgroepen en bijna 3000 sympathisanten. 

F(s) roept op tot echte gelijkheid binnen de media en culturele en politieke instellingen 
sinds haar oprichting drie jaar geleden. 

Wat betreft toegang tot het professionele milieu, tot productiemiddelen en tot 
leidinggevende posities, als ook gelijkwaardige behandeling voor werkneemsters en 
werknemers van de sector. 

https://f-s.collectifs.net/

2. uitGanGspunt 

Op de agenda van de federale regering staat de hervorming van het zogenaamde 
“kunstenaarsstatuut”, F(s) wenst een feministisch licht op het probleem te werpen en wil 
zo haar steentje bijdragen.

Binnen dit vraagstuk vertrekt ons feministisch standpunt vanuit de constatatie dat 
vrouwen zich als eerste in een precaire situatie bevinden, ook in de culturele sector(1). Om 
een inclusieve basis voor sociale bescherming te voorzien moet men rekening houden 
met deze precaire situatie. 

We hebben vastgesteld dat de instanties die over het statuut nadenken, overwegend uit 
mannen bestaan. Bovendien zijn de meeste mensen die het “statuut” uitdenken, geen 
kunstwerkers. Vrouwen en hun precaire toestand zijn dus in feite van de algemene radar 
verdwenen, onzichtbaar.

Op basis van deze bevindingen hebben wij een werkgroep over het «statuut» opgericht 
in F(s), met vrouwen van alle leeftijden en disciplines. Wij hebben een vragenlijst voor 
alle culturele medewerkers online gezet, om zo de bevindingen en voorstellen van deze 
betrokkenen te verzamelen. Om een statuut via innovatieve pistes te bedenken. Onze 
vragenlijst, die werd opgesteld met de hulp van leden van UPAC-T en ATPS, was een 
groot succes, al reeds 554 personen hebben geantwoord(2).

De voorstellen van F(s) gaan dus niet enkel vrouwen aan, maar alle kunst- en creatie 
medewerkers van alle genders. 

Met dit in het achterhoofd werden wij op 20 januari 2021 ontvangen in het Parlement 
en in de Commissie voor Sociale Zaken(3).

(1) Zie de studie « The Second Scene Act 3 » geproduceerd in CFWB https://acte3-4.deuxiemescene.be/ en https://
acte3-4.deuxiemescene.be/wp-content/uploads/2020/10/Note-de-synthe%CC%80se-Pre%CC%81sence-des-
femmes-Arts-de-la-sce%CC%80ne-Avril-2020-1.pdf
(2) https://f-s.collectifs.net/wp-content/uploads/2021/02/Questionnaire-statut-2020__compressed1.pdf
(3) Zie video https://vimeo.com/502967529 Franse tekst https://f-s.collectifs.net/wp-content/uploads/2021/03/
Discours-ChambreStatut-Fs.pdf in het Nederlands https://f-s.collectifs.net/wp-content/uploads/2021/03/Speech-
Fs-in-de-Kamer-20-januari-artiestenstatuut.pdf
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3. onze Voorstellen

a. rekeninG houden met de werkelijk Gepresteerde uren 

De toegangs- en vernieuwingscriteria moeten rekening houden met al het werk in de 
kunstsector, betaald of onbetaald.

Veel werknemers in de kunst- en creatieve sector hebben momenteel geen toegang tot 
sociale bescherming omdat een aanzienlijk deel van hun gepresteerde uren onbetaald 
zijn (zie lijst in bijlage). Voor een eerlijke waardering van artistiek werk vragen wij om 
onbetaald werk mee te tellen, dat inherent is aan de ontwikkeling van artistieke projecten, 
voor de toegang en de hernieuwing. Vooral omdat dit onbetaalde werk vaak wordt  
« gevraagd » door een instelling (openbaar of particulier).

Er zijn ook jaren, soms zelfs meerdere jaren achtereen, waarin de kunstenaar helemaal geen 
vergoeding ontvangt. Soms wordt er geen kunstwerk verkocht of wordt de voorstelling 
niet gekocht, maar heeft de kunstenaar wel al zijn prestatie geleverd. Wij vinden echter 
dat de kunstenaar een gepaste sociale bescherming moet kunnen genieten. 

F(s) wenst dat de overheid nadenkt over een betere verspreiding van begrotingsmiddelen 
voor de financiering van de artistieke sector, deze kunnen niet aan de markt toevertrouwd 
worden. Eveneens moet de regering reflecteren over haar eigen verantwoordelijkheid 
in de bescherming van diversiteit binnen het kunstenlandschap. Deze factoren zijn 
essentieel om onbetaald werk te verminderen. Wij willen een bredere herfinanciering 
van de cultuur. Het is uitgesloten dat sociale bescherming als loon wordt aanvaard, 
zoals nu maar al te vaak het geval is.

Onze voorstellen zijn gebaseerd op de resolutie die het Europees Parlement op 7 juni 
2007 heeft aangenomen : « […] herinnert eraan dat alle kunstenaars hun activiteiten 
op permanente basis uitoefenen en dat deze activiteiten niet beperkt blijven tot het 
moment van de artistieke prestatie of opvoering; herinnert er in dit verband aan 
dat repetitieperioden op zich reeds perioden van daadwerkelijke werkzaamheid zijn 
en dat het dringend noodzakelijk is dat al deze perioden van werkzaamheid in het 
loopbaanplan van kunstenaars in aanmerking worden genomen, zowel tijdens perioden 
van werkloosheid als voor hun pensioen »

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2007  

over de sociale status ‹van kunstenaars (2006/2249(INI)), artikelen 27 en 28
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b. oprichtinG Van een statuutcommissie 

Missie - Wij hebben een commissie voor ogen die kunst en creatieve werkers toegang en 
vernieuwing kan bieden, op basis van hun werk, betaald of onbetaald. De bezoldiging is 
een belangrijk, maar geen exclusief criterium voor de toegang tot sociale bescherming. 

- Indien de wetgever voor toegang en verlenging geen bewijs van salaris of werkdagen 
verlangt, zou deze commissie de enige instantie zijn die de status kan toekennen. 

- Indien de wetgever zou overgaan tot een scenario waarin bij de toekenning en verlenging 
van het statuut rekening wordt gehouden met de bezoldiging, zou de Commissie een 
beroepsinstantie zijn, die rekening houdt met onbetaald werk.

Ook bepaalde menselijke criteria zullen door de commissie in aanmerking worden 
genomen. 

Ons voorstel is om een commissie in te stellen die belast wordt met het toezicht op de 
toegang tot en de vernieuwing van het statuut. Dit maakt de huidige bepalingen inzake 
het toezicht op personen overbodig (beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, passende 
arbeid, toezicht op het actief zoeken naar werk, etc.)

Samenstelling - Om een zo groot mogelijke deskundigheid te waarborgen, zal deze 
commissie bestaan uit begunstigden van het statuut. Zij zullen per loting worden 
gekozen op een gewogen wijze om te zorgen voor een gevarieerde samenstelling wat 
betreft geslacht, herkomst, leeftijd, discipline en ervaring in de sector. De leden van de 
commissie zullen voor een bepaalde periode zetelen, bijvoorbeeld 4 maanden, zodat elk 
lid zijn of haar beroepspraktijk kan voortzetten en er een roulatie van leden is. De loting 
maakt een diversiteit van de standpunten mogelijk en maakt corruptie en machtsmisbruik 
zinloos. Het idee van de jury’s brengt ook empowerment mee door de actieve deelname 
aan een democratisch instrument. De per loting uit de sector gekozen vakmensen zullen 
er door hun expertise voor zorgen dat de beoordeling van de aard van artistiek werk 
zo open mogelijk blijft in een artistiek landschap dat voortdurend in ontwikkeling is en 
steeds meer interdisciplinair wordt.

Hoe werkt het ? - De leden van de Commissie baseren zich op feitelijke elementen 
om de professionele of niet-professionele aard van de activiteiten van individuen te 
beoordelen.

Wij stellen voor dat de aanvragen worden ingediend op basis van één enkel formulier. 
In de bijlage hebben wij concrete criteria opgenomen waarmee het comité rekening kan 
houden. 

De continuïteit van de werkzaamheden van het comité zal worden gewaarborgd door 
het gespreide roulatiesysteem van de leden van de commissie en door de permanente 
aanwezigheid van een lid van de administratie die de follow-up zal verzekeren.
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c. carrièrestart - jonGe aFGestudeerden  

Afgestudeerden van professionele kunst- en technische scholen moeten automatisch 
toegang krijgen tot het statuut. Afgestudeerden moeten er gedurende enkele jaren 
zeker van kunnen zijn dat zij al hun energie kunnen steken in het lanceren van hun carrière 
en het ontwikkelen van hun professionele netwerken, voordat zij worden geconfronteerd 
met de criteria voor verlenging van het statuut

d. zwanGerschap : neutralisatie Van één jaar

Werknemers in de kunst- en creatieve sector moeten bij elke zwangerschap kunnen 
profiteren van automatische verlenging van hun statuut. Door het feit dat kunstenaars 
enkel per project kunnen werken worden zij sneller uitgesloten van de arbeidsmarkt, tot 
ver na de wettelijke duur van het zwangerschapsverlof. Er bestaat dan ook een aanzienlijk 
risico dat deze werknemers van het (huidige) statuut zullen worden uitgesloten.

e. einde Van carrière

Uit studies blijkt dat de omvang van het betaalde werk in de kunstsector vanaf de leeftijd 
van 40 jaar sterk afneemt, vooral bij vrouwen. Met deze parameter moet rekening worden 
gehouden, anders zullen vele beroepsbeoefenaren aan het eind van hun loopbaan in 
een precaire situatie terechtkomen.

F. Uitbreiding van het werkterrein

Er moet rekening worden gehouden met alle banen die verband houden met de 
beroepsuitoefening van een artistieke of technische activiteit, zoals educatieve activiteiten 
(academie, stages, uitvoeren van workshops, etc.), expertise of publiekswerkers.

Ondersteunende functies (productie- en communicatieverantwoordelijken, boekhouders, 
managers, etc.) worden voor een zeer groot deel door vrouwen vervuld, die zich in een 
zeer precaire situatie bevinden. Deze functies moeten binnen de werkingssfeer van het 
statuut vallen. Wij vragen ook dat alle beroepen die nodig zijn voor de voorbereiding, 
de uitvoering en de presentatie van een creatie, waaronder bijvoorbeeld professionele 
visagisten, in het statuut worden opgenomen. Wij vragen ook om een standaardisering 
van het kadaster binnen de verschillende instanties (RVA, Riziv, Commissie Kunstenaars, 
etc.).In de praktijk wisselen kunstenaars regelmatig van artistieke activiteit, naar technische 
functies tot ondersteunende functie. 

Het is belangrijk dat al deze functies in één enkel sociaal beschermingssysteem in 
aanmerking worden genomen en naar waarde worden geschat.Het is dan ook van 
essentieel belang dat alle artistieke en technische diensten in aanmerking worden 
genomen, ongeacht de sector waarin zij worden uitgeoefend.



7

G. twee eisen die niet speciFiek zijn Voor de artistieke sectoren

individuAliseRing vAn de sociAle Rechten

In België zijn de sociale rechten gebaseerd op een «familiale» logica en een patriarchaal 
model van het «gezinshoofd». Enkel door het werk van het gezinshoofd worden sociale 
rechten beschikbaar, waar andere gezinsleden ten laste van kunnen profiteren. Uit dit 
systeem is het statuut van de «samenwonende» voortgekomen, dat vandaag duizenden 
mensen in onzekerheid en afhankelijkheid stort. Wij roepen op tot het opzetten van een 
project voor de individualisering van de sociale rechten, dat dringend moet beginnen 
met de afschaffing van het statuut van samenwonende.

heRinvoeRing vAn wAchtgeld

In dezelfde optiek van armoedebestrijding en verdediging van de autonomie van het 
individu, eisen wij dat de wachtuitkering voor studenten die hun studies na 25 jaar 
afronden, opnieuw wordt ingevoerd, en wel voor onbepaalde tijd - zoals tot 2011 het 
geval was. Ook een aantal culturele beroepen die niet onder de werkingssfeer van het 
statuut vallen, worden hierdoor getroffen.
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4. conclusie  

De hervorming van het statuut als kunstenaar zou een sleutelmoment in de geschiedenis 
van België kunnen zijn. Deze hervorming moet deel uitmaken van het wereldwijde 
bewustzijn van de huidige crisis.

Het huidige systeem is op de middellange en lange termijn gewoonweg niet levensvatbaar. 
Om te overleven moeten we onze verhouding tot werk herzien, een einde maken aan de 
strijd om winstgevendheid en groei van het BBP tegen elke prijs. Vanaf nu moeten we ons 
baseren op andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld de menselijke ontwikkelingsindex... 
We moeten de arbeidstijd verkorten en de mens en het leven centraal stellen.

Het artistieke werk en zijn complexiteit vormen een laboratorium voor een diepere 
reflectie over de brede betekenis van werk. Hopelijk brengt dit ook vernieuwende 
inzichten voor andere sectoren. 

Zo hebben wij in F(s) instrumenten bedacht die zo inclusief mogelijk zijn. Deze 
instrumenten stellen kunstenaars en technici in staat om op een rustige manier naar hun 
werk en privéleven te kijken, in het belang van allen. Wij willen niet langer onze ogen 
sluiten voor verouderde werkwijzen. Het is een realiteit : vrouwen behoren tot de meest 
precaire groep.

Door de toegang tot het statuut moeilijker te maken, blijven zij de meest onzichtbare 
werknemers.

« De Lid-Staten moeten, door nauwe coördinatie van hun beleid op het gebied van 
onder meer cultuur, onderwijs en werkgelegenheid, maatregelen nemen om een 
beleid van bijstand en materiële en morele steun aan kunstenaars uit te stippelen, en zij 
moeten ervoor zorgen dat de publieke opinie wordt geïnformeerd over de verdiensten 
en de noodzaak van een dergelijk beleid. De staten moeten de status van kunstenaars 
bevorderen en beschermen door artistieke activiteiten, met inbegrip van innovatie en 
onderzoek, te behandelen als een dienst aan de gemeenschap. »

Aanbeveling van de UNESCO betreffende de status van de kunstenaar, 1980, blz. 4 tot blz. 6
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bijlaGe Lijst van factuele criteria (waarmee de Commissie rekening moet houden)

De presentatie van een kunstwerk aan een publiek (uitvoering, tentoonstelling, uitgave, concert…) 
is het sluitstuk van een lang proces dat artistiek van aard is maar het is ook het resultaat van veel 
administratief werk, de aanvraag van subsidies, de zoektocht naar partners, het schrijven van dossiers, 
het uitwerken van een promostrategie etc. Deze werkuren, nochtans onmisbaar voor de goede 
werking van alle betrokken sectoren, worden ruim ondergewaardeerd door hen die deze realiteit 
niet kennen. Bovendien wordt dit werk meestal niet vergoed vóór de laatste fase van het proces 
en het voorstellen van het werk (van welke aard ook). Het gebeurt nog al te vaak dat de Belgische 
creatie, door gebrek aan publieke financiering, berust op het engagement en de uitdaging van de 
werknemers/werkneemsters die, hopend op een vergoeding in de toekomst, zichzelf verplicht zien 
om gratis te werken. De erkenning van deze werkuren binnen het beheer van de sociale bescherming 
van werkenden in de culturele en creatieve sector is voor F(s) een voorwaarde voor het inwilligen 
van de eisen die ervoor moeten zorgen dat werk in zijn totaliteit, nodig voor een artistieke creatie, 
correct wordt vergoed. 

Het geheel van deze criteria moet aangepast worden aan elke sector. Deze aspecten/elementen 
zullen verder ontwikkeld worden naarmate de commissie haar werk doet. 

De werknemers/werkneemsters zullen een beroep doen op de commissie : 

- Op basis van een activiteitenrapport waarin men aantoont welke creatieve activiteiten werden 
uitgevoerd en in welke mate deze niet werden vergoed

- Op basis van bepaalde menselijke criteria.

De lijst van deze niet betaalde activiteiten vormt een gids die zal evolueren. De activiteiten zullen 
in een formulier opgelijst worden. Geen enkele van deze activiteiten mag toegang bieden tot het 
statuut of tot vernieuwing ervan. Het is de combinatie van deze activiteiten en hun gemotiveerde 
evaluatie die in rekening zal gebracht worden door de commissieleden.  
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zoektocht naar werk en FinancierinG

De zoektocht naar werk verloopt sowieso via de opbouw en het onderhouden van een netwerk 
(Belgisch of internationaal) en de deelname aan selectieprocedures met soms bijkomende 
verplaatsingskosten en professionele onkosten :

 › deelname aan audities en castings
 › deelname aan wedstrijden en projectoproepen
 › deelname aan beurzen/markten en professionele ontmoetingen
 › marketing tegenover werkgevers/werkgeefsters: theaters, producenten, uitgevers…
 › inschrijving in één of meerdere kantoren
 › aanwezigheid op sociale netwerken, inschrijving op en updating van professionele sites 

(annuaires, répertoires, who’s who...)
 › creatie en updaten van een website-zelfpromotie (zich voorstellen bij ontmoetingen) 

distancielle (réalisation de capsules, de «teasers»,...)
 › Realisatie en updating van het “book”, de maquette, demo, catalogus…
 › het zoeken naar residenties, werkplekken, een atelier voor creatie..
 › het schrijven en opsturen van subsidieaanvragen, de aanvraag van beurzen, mecenaat, 

crowdfunding…

onderhoud Van « werktuiGen/materiaal »

Het materiaal van een werknemer/
werkneemster in de sector van kunsten 
en creatie moet permanent onderhouden 
worden, of het nu gaat om technische 
werktuigen, competenties of in het geval 
van uitvoerende kunstenaars (?), dansers, 
circusartiesten etc, hun eigen lichaam en dit 
geeft vaak kosten :

 › verzorging van de fysieke conditie of 
stem

 › dagelijks oefenen met een 
muziekinstrument en technieken 
gammes, schetsen, agrès...  

 › onderhoud van materiaal en kostuums
 › het testen van nieuw materiaal en 

formats. 

Voortdurende VorminG

De artistieke praktijk veronderstelt een 
permanente vorming :

 › Deelname aan permanente vorming / 
workshops / stages / moocs 

 › Het bekijken van films, series, 
kortfilms, voorstellingen, 
tentoonstellingen… 

 › deelname aan conferenties
 › lectuur van gespecialiseerde 

magazines
 › zorgen voor een goede, 

blijvende kennis van nieuwe 
technische werktuigen, 
computerprogramma’s 

criteria :
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VoorbereidinG / uitwerkinG / creatie Van projecten

In alle sectoren is een vaak belangrijk onderdeel van het werk niet (volledig) betaald. Het kan 
gaan om periodes van onderzoek en voorbereiding, of van schrijven, repeteren of ook realisatie.   

Over welk repertoire het ook gaat (plastische kunsten, literatuur/strips, levend spektakel, 
audiovisuele kunst…), de « verkoop » van de werken/hun productie dekt bijna nooit de reële 
werktijd van de creatie. Het is dus fundamenteel dat dit ontbreken van systematische vergoeding 
geen obstakel vormt voor het bekomen of behoud van sociale rechten van de werknemers / 
werkneemsters. 

We kunnen trouwens alleen maar aanbevelen dat de kunstenaars de gewoonte aannemen om 
hun werkelijk gepresteerde uren te evalueren zodat al hun partners (producenten in brede zin, 
publieke sector, instituten…) de werken naar waarde schatten en de investering die gedaan 
werd om ze te realiseren. 

We moeten opmerken dat bepaalde taken soms uitgevoerd worden door de kunstenaars zelf 
omdat het budget niet voldoende is om een professioneel / specialist te betalen die dit kan 
doen (techniek, verspreiding, administratief werk…).

research / conceptie

 › schrijven / compositie: teksten, 
partituren, choreografie, scenario, 
illustraties…

 › creatie: tekening, schilderij, 
beeldhouwwerk…

 › onderzoek: documentatie, 
voorafgaande enquête…, verkenning, 
diverse vormen van inspiratie…

 › opsporing/zoektocht: plaats voor 
opname, voor inspiratie, voor 
opvoering, voor expositie…

 › het leren van teksten, muziek, 
technieken

 › repetities: theater, dans, muziek, 
circus…

 › organisatie en brainstorming van het 
team over het project. 

 › plannen: licht, maquette, décor

 › zoeken naar kostuums en accessoires 
 › voorbereiding van tentoonstellingen 

en vernissage
 › selectie van foto’s, herstellingen, 

sorteren, opsturen…

productie

 › Beheer van HR: contracten opmaken, 
verklaringen van werknemer/
werkneemster

 › opmaak van offertes en facturen. 
 › algemene boekhouding (beheer en 

controle van betalingen)
 › schrijven van rapport van activiteiten 

en boekhouding voor de overheden 
(subsidieverstrekkers)
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creatie

Beroepen met podiumkunsten

 › Artistiek werk: interpretatie, regie, 
scenografie, creatie van licht en geluid

 › technisch werk, regie van licht en 
geluid, foto’s, opstellen en afbreken 
van decor…

 › administratief werk, logistiek, 
verspreiding (met o. a. het onthaal 
van publiek, contact met de pers, 
professionelen, kopers etc.

Audiovisuele beroepen

 › Opname: Artistiek, technisch, logistiek 
werk. 

 › Montage: noodzaak van aanwezigheid 
van de regisseur en de monteur

 › post-productie

Schrijversberoepen

 › het voorzien van teksten. Het 
schrijfwerk komt toe aan de auteurs 
die quasi volledig afgewerkte teksten 
leveren en verificatie van bewijzen

Beroepen met plastische kunsten

 › voorbereiding van de tentoonstelling
 › deelname aan vernissage (soms 

organisatie)
 › opstellen en afbreken van expositie

promotie Van werken

In alle sectoren nemen de kunstenaars voor 
een groot stuk deel (vaak verplicht) aan alle 
activiteiten van promo. Deze zijn onmisbaar 
voor de zichtbaarheid van de  kunstwerken 
die (afhankelijk van de sector) ook in het 
buitenland kunnen getoond worden. 

 › activiteiten van promo in de 
aanwezigheid : deelname aan radio 
en tvprogramma’s of Web, festivals, 
showcases, ontmoetingen met het 
publiek…

 › activiteiten van promo virtueel : 
realisatie van de verspreiding van 
fragmenten, teasers, diverse capsules 

 › community management (Facebook 
pagina, Instagram, Youtube – 
communicatie via sociale media). Een 
website maken.

VerspreidinG

 › opmaak van CV, portfolio, books, 
creatie van maquette, demo..

 › prospectie
 › deelname aan salons, 

tentoonstellingen
 › in preview
 › voorbereiding van tournées
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Varia. proFessioneel leVen

Het functioneren van de kunstensector berust ook op een intens professioneel leven dat 
de deelname van de kunstenaar aan veel verschillende activiteiten vereist. Deze activiteiten 
structuren de hele sector en zijn namelijk georganiseerd door het publiek domein (deelname 
aan jury’s, raadgevende instanties, expertises…).

 › ontvangen prijzen
 › leiding van een team
 › luisteren naar en begeleiden van het team door de regisseu(r)se. 
 › debatten/ ontmoetingen met het publiek
 › trajecten
 › vergaderingen van comités, federaties…
 › deelname aan jury’s, selectiecommités, raadgevende instanties. 
 › culturele animaties op verschillende sociale plaatsen (scholen, bejaardentehuizen, 

psychiatrische instellingen, jeugdcentra etc)
 › coaching en opleidingen

menselijke criteria die de commissie in beschouwinG zou kunnen nemen : 

 › vaderschap (recent)
 › blessure/periode van werkonbekwaamheid die de toegang tot werk bemoeilijkt. 
 › andere criteria zullen in rekenschap genomen worden, geval per geval te bekijken.


