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FEDERAAL MEMORANDUM  
  
 
1 Vooraf 
 
 

1.1 Inleiding 

Muziekcentrum Vlaanderen en Poppunt werden door de Vlaamse administratie cultuur gevraagd input 
te geven voor een federaal memorandum dat de Minister van Cultuur in het najaar wil presenteren aan 
de federale regering.  Dit document moet een aantal punten bevatten die belangrijk zijn voor het 
culturele en het kunstenveld in Vlaanderen, maar waar de bevoegdheden zich situeren op het federale 
niveau. 
 
Muziekcentrum Vlaanderen en Poppunt hebben voor de input vanuit het veld van de muzieksector 15 
organisaties uit de sector aangeschreven. Voor de volledigheid geven we hierbij de lijst: 
 

• MMaF:   De Mmaf wil zich uitdrukkelijk profileren als het aanspreekpunt voor muziekmanagers 
en de artiesten die zij vertegenwoordigen en dit zowel in een nationale als 
internationale context. (www.mmaf-belgium.be) 

• BEA:  BEA – Belgian Entertainment Association – is de beroepsvereniging van de Belgische 
games-, muziek- en video-industrie. (www.belgianenterainment.be) 

• ComAV: Het Componisten Archipel Vlaanderen is een feitelijke vereniging van Vlaamse 
componisten. (www.comav.be) 

• FMIV:  De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen is de koepel en de 
belangenbehartiger van erkende organisaties actief in de sector van de festivals. 
(www.muziekfestivals.be) 

• VAKAS: “Vlaamse ArbeidsbemiddelingsKantoren voor Artiesten en Schouwspelen.” 
(www.vakas.be)  

• OKO: oKo wil als ledenvereniging de belangen van de organisaties uit de professionele 
kunstensector vertegenwoordigen en een sterke, representatieve spreekbuis zijn. 
(www.overlegkunsten.org) 

• Musicpublishers.be: De overkoepelende organisatie van de belangrijkste muziekuitgevers in 
België. (www.musicpublishers.be) 

• BIMA:  Onafhankelijke platenproducenten (Belgian Independent Music Association) 
(www.bima.be) 

• Muziekmozaïek: "Impulscentrum voor folk en jazz”. Muziekmozaïek wil in Vlaanderen hét 
aanspreek- en steunpunt zijn voor al wie, in groepsverband of individueel, bezig is 
met folk en/of jazz en wil alle genres binnen deze kunstdisciplines promoten. 
(www.muziekmozaiek.be) 

• Clubcircuit: Vzw Clubcircuit is een koepel van elf Vlaamse onafhankelijke muziekclubs en 
concertorganisatoren. (www.clubcircuit.be) 
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• GALM: Genootschap Auteurs Lichte Muziek. GALM behartigt de professionele, juridische, 
materiële en creatieve belangen van de auteurs en componisten lichte muziek. 
(www.galm.be) 

• VLAMO: Overkoepelende organisatie voor amateurorkesten in Vlaanderen. (www.vlamo.be) 
• Koor & Stem: Koor & Stem streeft naar een verdere uitbouw van de amateurkunstbeoefening 

binnen de vocale sector in Vlaanderen, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
(www.koorenstem.be) 

• Arthena: Arthena is de belangenvereniging van de titularissen van auteursrecht en de naburige 
rechten. De organisatie groepeert 30 representatieve verenigingen en 
beheersvennootschappen van auteurs, uitvoerende artiesten en producenten actief in 
verschillende culturele sectoren, waaronder Sabam, Uradex, Auvibel, Smart… 
(www.arthena.be) 

• VLAPO: Vereniging opgericht begin 2008 die een aanspreekpunt wil zijn ter verdediging, het 
behoud en de promotie van het Vlaamse lied. (www.vlapo.be) 

 
Het is met de input en reacties van deze organisaties dat we deze nota presenteren, niettegenstaande 
dat enkele van deze (bijv. Oko) ook rechtstreeks door de administratie werden gecontacteerd. 
 
 

1.2 Algemene bemerkingen 

De muzieksector heeft zich voor de opmaak van dit federaal memorandum laten inspireren door de 
tekst die werd opgemaakt/samengesteld door de administratie Cultuur, maar heeft ervoor gekozen om 
toch met een eigen memorandum naar buiten te komen.  
 
De belangrijkste reden om dit te doen, was het feit dat niet alle aspecten in de tekst die ons werd 
aangeleverd even accuraat waren omschreven en/of becommentarieerd. Bovendien zijn verschillende 
passages uit de eerste aanzet van het memorandum niet van toepassing op de muzieksector. De sector  
koos ervoor om te werken aan een nieuwe tekst die als input kan dienen.  
 
Uiteraard staan we verder ter beschikking om commentaar te geven op de finale versie van het 
memorandum.  
 
De sector vraagt dan ook uitdrukkelijk om: 

• inzage te krijgen in de finale versie van het memorandum zoals dat door minister en 
administratie zal ingezet worden en vóór het document publiek wordt gemaakt 

• ons op de hoogte te brengen van de concrete plannen die er zijn voor dit memorandum. Waar 
en wanneer zal het ingezet worden? 

• verder betrokken te worden wanneer op federaal niveau de problemen worden aangekaart 
zoals geschetst en omschreven in deze nota.  

 
De muzieksector is er van overtuigd dat er tal van kleine en grote problemen zijn die mits aangepaste 
regelgeving, of betere toepassing van bestaande regelgeving, tot zeer concrete verbeteringen kunnen 
leiden die de volledige muzieksector en de scheppende en uitvoerende muzikanten ten goede zullen 
komen.  De muzieksector staat de komende jaren voor heel wat grote uitdagingen en een (federale) 
overheid die hierin als partner mee wil werken, zou bijzonder welkom zijn.  
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2 Financiën 
 
 

2.1 Belastingskrediet/taxshelter voor investeringen in muziek 

Context: 
Het principe van de taxshelter herhalen we hier voor de eenvoud niet (www.taxshelter.be).  Wel is de 
muzieksector ervan overtuigd dat dit zijn waarde voor de audiovisuele sector bewezen heeft. 
Daarenboven is een “wetsvoorstel hangende tot uitbreiding van de tax-shelterregeling tot de 
ontwikkeling en productie van letterkundige werken” van senator Mahoux, momenteel in behandeling in 
het federale parlement (4-102/1). 
 
Probleem: 
De muziekproductie in België bestaat uit KMO’s (en vzw’s) die extra financiële slagkracht kunnen 
gebruiken om nieuw talent en ev. nieuwe distributiekanalen en -modellen te lanceren.  
Door de daling van de verkoop (meer dan 40% sinds 2000) van CD’s en DVD’s is er minder geld 
beschikbaar om te investeren in de productie van muziek en is het risico van zo een investering veel 
groter geworden. 
 
De productie van muziek verschilt van de filmproductie in die zin dat de muziekproducent een relatie op 
lange termijn aangaat met de artiest. Deze exclusieve overeenkomst wordt voor een aantal jaren 
gesloten en behelst dus een deel (of soms zelf de volledige duur) van de carrière van een artiest. De 
investering in de productie van een album, die grotendeels gebeurt met eigen kapitaal, is minder groot 
dan voor de productie van een film, maar het ontwikkelen en promoten van een artiest is een werk op 
lange termijn waarvan de rentabiliteit veelal op zich laat wachten of, erger zelfs, nooit komt. Voor de 
sector is het belangrijk dat er systemen worden ontwikkeld die een belastingsvermindering kunnen 
garanderen om de stabiliteit van die investeringen te garanderen. 
De tax shelter, zoals ze sinds 2003 in voege is voor de filmsector, is echter voor de muziekproductie 
minder interessant door het onzekere of wisselvallige karakter van de inkomsten uit muziekverkoop. 
 
Via CultuurInvest bestaat in Vlaanderen wel de mogelijkheid voor muziekproducenten om durfkapitaal 
aan te trekken. 
  
Naast KMO’s zijn in het muziekveld ook een pak vzw’s actief. Zowel vzw’s die rechtstreeks investeren in 
muziekproductie en geluidsdragers, als vzw’s die de artistieke werking van groepen/ensembles 
herbergen. Deze vzw’s investeren vaak een aanzienlijk deel samen met of naast een partner die zich in 
een ‘commerciële’ vennootschap heeft georganiseerd. Bij het ontwikkelen van een taxshelter zou de 
mogelijkheid moeten bestaan om ook met vzw-structuren te werken. In de praktijk betekent dit 
echter een belastingsvermindering op het niveau van de personenbelasting (fiscale attesten). 
 
Verduidelijkend voorbeeld:  
Een groep is georganiseerd in een vzw voor zijn dagelijkse werking. De groep tekent een platencontract 
met een label (commerciële vennootschap). De opnames van het album gebeuren op kosten van het 
label, maar slechts voor wat de kosten betreft voor huur studio, mastering en eventuele aanmaak van 
geluidsdragers. De vzw investeert ook, maar deze kosten worden niet terugbetaald door het label. Het 
gaat hier om vervoersonkosten van de muzikanten en het materiaal naar de opnameplek, de 
vergoeding van de muzikanten zelf, eventuele bijkomende investeringen voor videoclip, internetfilmpjes, 
fotoshoot,… Enige terugverdienmogelijkheid hiervoor zou via toekomstige royalties kunnen verlopen.De 
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taxshelter of belastingsvermindering zou betrekking moeten kunnen hebben op wie hier effectief in 
investeert. Uiteraard kan dit in de eerste plaats de v.z.w. zelf zijn of, aangezien de financiering van de 
middelen waarmee een vzw werkt vaak uit privékapitaal van aanverwanten of de leden zelf wordt 
gehaald, zou deze belastingvermindering ook moeten kunnen gelden voor externen die in de v.z.w. 
rechtstreeks investeren.  
 
We willen hier ten slotte nog even verwijzen naar een uitspraak van de Unesco waarin duidelijk wordt 
gesteld dat er geen discriminatie mag plaatsvinden tussen cultuurdragers. 
De huidige regeling voor de taxshelter geldt niet voor de muzieksector. Bepaalde onderdelen van de 
muzieksector hebben echter gemeen met de Audiovisuele kunstensector dat zij ook steeds balanceren 
op de grens tussen publiek en privé. Voor een aantal initiatieven in de muzieksector – denk maar aan 
festivals – kan een taxshelter toch ondersteuning en aanvulling bieden op de sponsoring die ze weten 
binnen te halen. 
 
Oplossing: 
De muzieksector pleit tegelijkertijd voor een verbreding en optimalisatie van het concept Taxshelter.  
Om beter te beantwoorden aan de noden en de realiteit van de sector, zou deze verbreding de vorm 
moeten krijgen van een belastingskrediet: 

• Een belastingskrediet voor bedrijven die investeren in de sector van de productie van muziek 
op basis van cultuur of onderzoek en ontwikkeling. Deze maatregel wil de investering in en de 
ontwikkeling van nieuw talent stimuleren, kwaliteit garanderen en de culturele diversiteit 
waarborgen. Alle producties, zowel van kleine als grote muziekproducenten komen in 
aanmerking zolang zij aan de voorwaarden voldoen. Deze maatregel bestaat al in Frankrijk en 
Italië. 

• De mogelijkheid voor vzw’s om een attest uit te reiken in het kader van de taxshelter, zodat 
personen en ondernemingen die investeren in de vzw, gebruik kunnen maken van de taxshelter 
of de uitwerking van een systeem naar analogie met de win-win lening1 op Vlaams niveau. 

• Een uitbreiding van de interpretatie van culturele producten die in aanmerking genomen 
worden. Zo zou de taxshelter/het belastingskrediet ook moeten kunnen werken bij het opzetten 
van tournees, producties, festivals, creatieopdrachten of zelfs infrastructuurontwikkeling zodat 
de inbreng van privékapitaal in de sector meer gestimuleerd wordt.  

 
Bevoegdheid: Federale ministers van Financiën, Begroting en Economie 

                                                      
 
 
 
1 http://www.pmvlaanderen.be/pmv/view/nl/kmo/producten/winwinlening 



  

7/31 
 
 
 

2.2 BTW  

 

2.2.1 BTW op artistieke prestaties 
Context: 
Bij beslissing van 30 september 2005 (ET 108.828) werd door de BTW autoriteiten beslist dat de 
toepassing van artikel 44 § 2°, 8°, tweede zin van het BTW wetboek niet langer afhankelijk is van de 
hoedanigheid van de dienstverrichter. De vrijstelling op artistieke prestaties van uitvoerende 
kunstenaars zou met ingang van 1 januari 2006 gelden voor alle diensten van uitvoerende kunstenaars, 
zonder onderscheid tussen fysieke personen of rechtspersonen. 
Al snel bleek dat men zich niet bewust was van de impact van dergelijke beslissing en heeft de fiscus bij 
beslissing van 23 december 2005 (ET 108.828/2) meegedeeld dat de toepassing van de nieuwe 
maatregel uitgesteld wordt. Sindsdien zitten we in de praktijk in een overgangsregeling waarbij men zich 
enerzijds op de wet kan beroepen om te stellen dat de activiteit wél valt onder de (verlaagde) BTW-
heffing van 6% en anderzijds op de omzendbrief om de vrijstelling in te roepen.  
 
Problemen: 

• Omwille van de specifieke manier van werken en de diversiteit in organisaties en in de aard van 
de activiteiten, is het zeer moeilijk om steeds uitsluitsel te krijgen op het BTW-regime dat van 
toepassing is. Dit geeft aanleiding tot heel wat onzekerheid en onduidelijkheid, hetgeen te 
vermijden valt. 

• Aangezien heel wat muzikanten al jarenlang investeringen doen in materialen, instrumenten en 
apparatuur zou een (verplichte) vrijstelling voor hen betekenen dat zij de BTW op deze 
investeringen niet langer zouden kunnen recupereren. De retro-actieve invoering van de 
maatregel, zoals oorspronkelijk gepland (n.a.v. de beslissing van 30 september 2005), zou 
helemaal een financiële aderlating betekenen voor heel wat muzikanten.  

• Voor (beginnende) muzikanten (die werken als feitelijke vereniging of natuurlijke persoon) geldt 
volgens de wet vandaag een vrijstelling. Dit sluit ook het meest aan bij de realiteit van deze 
muzikanten. Een algemeen geldend tarief van 6% op uitvoerende artistieke prestaties zou in de 
praktijk betekenen dat ook een muzikant die enkele keren per jaar met zijn band optreedt een 
BTW-nr moet hebben en vervolgens de kleine ondernemingsregel moet laten toepassen. 

 
Oplossing: 
De muzieksector pleit voor een officialisering van de huidige situatie waarbij de keuze bestaat om al dan 
niet te kiezen voor een BTW-vrijstelling.   
Uiteraard is het belangrijk dat deze vrije keuze ook duidelijk gecommuniceerd wordt naar alle bevoegde 
instanties en regionale verschillen in interpretatie van de wetgeving niet langer bestaan.  
 
 

2.2.2 Definitie ‘kunstproduct’ in BTW-regeling 
Context: 
De levering (eigendomsoverdracht) van kunstwerken is onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6 
% (KB nr. 20). De omschrijving van het begrip ‘kunstwerk’ is niet meer aangepast aan de nieuwe 
kunstvormen (bijv. videokunst). Gezien het KB nr. 20 beperkend wordt geïnterpreteerd, valt een aantal 
artistieke leveringen niet onder de toepassing (discriminatief).  
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Oplossing: De omschrijving van het begrip ‘kunstwerk’ aanpassen aan de huidige artistieke praktijk.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Financiën.  
 
 

2.2.3 BTW op geluidsdragers 
Context: 
De geluidsdragers kennen (in tegenstelling tot andere culturele producten) een BTW-tarief van 21%.  
 
Probleem: 
De (Europese) weigering om de verlaging van het BTW- tarief voor geluidsdragers toe te laten betekent 
dat een (verwacht) gunstig effect op de verkoop van cd’s bij een feitelijke prijsverlaging, vooralsnog 
uitblijft. 
 
Oplossing: Akkoord op Europees vlak voor verlaging, en vervolgens implementeren in het Belgisch 
recht. 
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Financiën 
 
 

2.2.4 BTW en sociaal statuut van de kunstenaar 
Context: 
Het sociaal statuut van de kunstenaar heeft geen invloed op de BTW-reglementering. Dit heeft tot 
gevolg dat op sociaal zekerheidsvlak de persoon werknemer is (normalerwijze niet BTW-plichtig), terwijl 
hij toch onderworpen is aan de BTW-reglementering.  Vermits in principe werknemers niet BTW-plichtig 
zijn, bestaat het risico dat juristen/fiscalisten/kunstenaars menen dat deze personen niet onderworpen 
zijn aan de BTW-reglementering, waardoor de BTW op noodzakelijke investeringen niet meer zou 
kunnen worden gerecupereerd. 
 
Oplossing: Meer duidelijkheid creëren.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Financiën.  
 
 

2.2.5 Verlaagde BTW voor verbouwingen (6%): niet voor vzw’s 
Context 
Voor herstellingen, verbouwingen enz. van ‘oudere’ woningen (+15j) geldt een verminderd BTW-tarief (6% 
i.p.v. 21%). Dit is een heel substantiële besparing, maar enkel voor particulieren en voor gebouwen met een 
woonfunctie. 
 
Schets van het probleem 
Heel veel vzw’s beschikken over lokalen, gebouwen die vaak ouder dan 15 jaar zijn en toe zijn aan 
verbouwing. Er wordt daarom druk verbouwd. Het is belangrijk dat alle erkende cultuurinstellingen en vzw’s 
zouden kunnen genieten van dit verlaagd BTW-tarief. 
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Oplossing: Uitbreiden van het verlaagd BTW-tarief tot alle erkende cultuurinstellingen en vzw’s. 
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Economie 
 
 

2.3 Bedrijfsvoorheffing buitenlandse kunstenaars 

De muzieksector sluit zich aan bij de analyse zoals ze gemaakt werd in de nota die ons werd 
voorgelegd. Voor de gemakkelijkheid geven we hieronder dan ook een synthese van het probleem en 
de mogelijke oplossing. 
 
Context: 
Bij het grensoverschrijdend werken van artiesten ontstaat een complex kluwen van belastingsregels 
waarbij zowel de belastingsregels van het land waar de prestatie verricht wordt in beeld komen, als de 
regels van het land waar de betrokkene zijn of haar belastingsaangite doet en de bilaterale afspraken 
tussen de landen onderling (dubbelbelastingsverdragen).  
Belgische organisatoren die buitenlandse kunstenaars tewerkstellen, worden geacht een 
bedrijfsvoorheffing te betalen op de verloning van deze buitenlandse artiesten.   
 
Problemen: 

• Er is heel wat onduidelijkheid over de interpretatie van de regels  
• Er is géén transparante, duidelijke informatie beschikbaar 
• Er is géén goede communicatie tussen de verschillende belastingsdiensten van de 

verschillende landen 
• Door de afschaffing van de bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten in Nederland is er 

bovendien een Europese concurrentie. Omdat de vrijstelling nu in België niet geldt, zouden 
artiesten in de toekomst sneller geneigd zijn om te kiezen voor een optreden in Nederland i.p.v. 
naar België te komen. 

 
Oplossing: 
De muzieksector pleit voor de ondubbelzinnige vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse 
artiesten zoals dat ook in Nederland het geval is.  Uiteraard is het nog beter om een regeling binnen 
een Europese context uit te werken.  Op die manier wordt ook de internationale mobiliteit binnen de 
Unie gepromoot. 
 
In afwachting van een regeling op Europees niveau lijkt de invoering van een uniek loket ter 
vereenvoudiging van de administratieve papiermolen ook een stap in de goede richting. De regeling 
vandaag is lastig en chaotisch. Ze is ook in het buitenland vaak onvoldoende bekend bij organisatoren 
of er worden specifieke documenten gevraagd die in België eenvoudigweg niet bestaan.  
 
Bevoegdheid: Federaal Minister van Financiën 
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2.4 Personenbelasting 
 

2.4.1 Prijzen en subsidies 
Context: 
Enkel de prijzen en subsidies die toegekend worden door erkende openbare instellingen zonder 
winstoogmerk, opgesomd in artikel 53 KB/WIB 92, zijn vrijgesteld van belastingen. De prijzen en 
subsidies toegekend door andere zgn. openbare instellingen zonder winstoogmerk (vb. VAF, 
Stichting Lezen,…) zijn niet vrijgesteld van belastingen.  De lijst ‘erkende instellingen’ van artikel 53 
KB/WIB 92 is m.a.w. te beperkt.  
 
Oplossing: Alle openbare instellingen zonder winstoogmerk zouden een aanvraag moeten kunnen 
indienen om erkend te worden OF het begrip ‘openbare instellingen zonder winstoogmerk’ zou aan 
bepaalde voorwaarden dienen te voldoen, zonder dit te koppelen aan een omslachtige  
erkenningsprocedure.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Financiën.  
 
 

2.4.2 Annualiteitsprincipe 
Context: 
Kunstenaars kunnen het ene jaar veel verdienen en het andere jaar weinig. Door het 
annualiteitsprincipe en het progressief belastingstarief betalen zij, gespreid over meerdere jaren 
(twee), meer belastingen dan een persoon met een egaal inkomen.  
 
Oplossing: Bij schommelende inkomsten het progressief tarief loskoppelen van het 
annualiteitsprincipe.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Financiën.  
 
 

2.4.3 Beroepskosten 
Context: 
In de artistieke realiteit worden soms niet-typische beroepskosten gemaakt. Door dit atypische karakter 
van de kosten is de fiscale administratie geneigd de kwalificatie als ‘beroepskost’ te verwerpen.  
(Een typisch voorbeeld is dat van podiumkledij) 
 
Oplossing: Soepele houding van de fiscale administratie.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Financiën.  
 
 

2.4.4 Belastingsvermindering 
Context: 
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Kunstenaars verliezen de belastingsvermindering die geldt voor werkloosheidsuitkeringen, indien de 
werkloosheidsuitkering wordt gecombineerd met inkomsten uit de artistieke activiteit. Sommige 
kunstenaars houden, in vergelijking met personen met enkel een werkloosheidsuitkering, hierdoor 
minder netto-inkomsten over.  
 
Oplossing: Wetswijziging.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Financiën.  
 
 

2.4.5 Belastingvrij kunst kopen 
Context: 
Naar analogie met de beeldende kunsten vraagt de sector van de componisten en auteurs of 
opdrachtgevers van nieuw gecreëerde muziek een belastingvrijstelling kunnen genieten voor deze 
compositieopdrachten. 
 
Oplossing: Wetswijziging 
 
Bevoegdheid: Federaal Minister van Financiën 
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2.5 Sociale Zaken:  

 

2.5.1 Communicatie kunstenaarsstatuut 
Context: 
De concrete toepassing van de verschillende aspecten van het kunstenaarsstatuut vergt heel wat 
voorkennis van alle betrokken spelers. Ondanks de zeer waardevolle bijdrage die het Kunstenloket op 
dit vlak al geleverd heeft, blijkt in de praktijk dat nog steeds heel wat betrokkenen onvoldoende op de 
hoogte zijn, met alle gevolgen van dien.  
 
Problemen: 
Gebrek aan sterke communicatiecampagne vanuit de federale overheid naar alle betrokken artiesten, 
organisatoren en diensten. 
 
Oplossing: Communicatieactie in overleg en samenwerking met betreffende sectoren en organisaties 
als het Kunstenloket. 
 
Bevoegdheid: Federale ministers van Sociale Zaken en Financiën. 
 
  

2.5.2 Begrip artistieke prestaties 
Context: 
In de verschillende rechtsdomeinen worden andere omschrijvingen van het begrip ‘artistieke 
prestaties/artistieke werken/kunstenaar’ gehanteerd, wat tot verwarring leidt (vb. de sociale 
zekerheidsreglementering, de internationale belastingsverdragen, de werkloosheidsreglementering, de 
auteurswetgeving, de fiscale wetgeving).  
Een ander probleem bestaat bij de zogenaamde artistieke workshops en bv. bij prestaties van 
dirigenten bij amateurmuziekgroepen die het midden houden tussen begeleiden (lesgeven) en het 
leveren van een artistieke prestatie. De classificatie van deze prestaties is niet steeds eenduidig. Het 
zelfde geldt bovendien voor prestaties van dj’s en licht- en geluidstechnici. 
 
Oplossing: Uniforme omschrijving (de definities in het auteursrecht kunnen een richtlijn zijn)  
 
Bevoegdheid: Federale ministers van Sociale Zaken, Werk, Economische Zaken en Financiën en 
Vlaamse minister van Werk.  
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2.5.3 Scheppende vs. uitvoerende kunstenaars 
Context: 
In de werkloosheidsreglementering is er een onderscheid tussen scheppende en uitvoerende 
kunstenaars (bijv.: cachetregeling wordt enkel toegepast op podiumkunstenaars2). Nochtans kunnen 
zowel scheppende als uitvoerende kunstenaars zich in een vergelijkbare situatie bevinden, nl. werken 
met korte contracten, onregelmatig werken en werken met een taakloon (= betaald worden voor de taak 
en niet voor de gepresteerde uren). 
  
Oplossing: verschil in toepassing opheffen.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Werk.  
 
 

2.5.4 Werken in opdracht 
Context: 
Volgens een letterlijke interpretatie moeten kunstenaars in opdracht werken, opdat zij zich kunnen 
beroepen op artikel 1bis van de Basiswet Sociale Zekerheid dat o.a. de toegang bepaalt tot het zgn. 
“Statuut van de kunstenaar”. 
 
Probleem: 
Het ‘in opdracht werken’ wordt strikt geïnterpreteerd door de Commissie Kunstenaars. Bij strikte 
interpretatie worden veel kunstenaars (vb. auteurs, componisten, beeldende kunstenaars, …) 
uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 1bis van de Basiswet Sociale Zekerheid.   
 
Oplossing: aanpassing van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1bis.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 
 

2.5.5 Bekomen van sociale rechten 
Context: 
De toekenningsvoorwaarden voor het bekomen van diverse sociale rechten zijn niet aangepast 
aan de artistieke sector, vermits de sociale wetgeving ervan uitgaat dat werknemers met contracten van 
langere of onbepaalde duur worden tewerkgesteld.  Enkel in de werkloosheidsreglementering wordt er 
bij de tewerkstelling van podiumkunstenaars rekening gehouden met het verdiende loon i.p.v. het aantal 
gewerkte dagen (cachetregeling).  
 
Oplossing: Deze cachetregeling zou ook gehanteerd moeten worden in de andere takken van de 
sociale zekerheid (ziekte, werkloosheid, pensioen …).  
                                                      
 
 
 
2 Het aantal vereiste arbeidsdagen om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering wordt berekend aan de hand van het brutoloon. Het 
resultaat van het verdiende brutoloon tijdens de referteperiode gedeeld door het referteloon (34,13 euro of 25,43 euro (‐21‐jarigen))  is 
gelijk aan het aantal gelijkgestelde arbeidsdagen. Voorbeeld: muzikant verdient 140 euro bruto met een muziekoptreden. 140 euro bruto / 
34,13 = 4 gelijkgestelde dagen. 
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Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 
 
 
 
Enkele relevante voorbeelden uit de wetgeving:  

2.5.5.1  Recht op eindejaarspremie 
Context: De meeste kunstenaars kunnen geen 65 arbeidsdagen per jaar (tussen 1 april en 31 
maart) aantonen, terwijl er wel een bijdrage van 8,75 % wordt betaald aan het Sociaal Fonds 
van de Uitzendkrachten voor de eindejaarspremie. De kunstenaar heeft dus vaak geen recht op 
een eindejaarspremie, terwijl hij wel bijdragen betaald heeft.  

 Mogelijke oplossingen: Cachetregeling toepassen voor de berekening van het aantal dagen 
en de betaalde bijdragen die niet kunnen worden uitbetaald, storten aan de sociale fondsen in 
de artistieke sector.  

 Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 

2.5.5.2 Recht op behoud werkloosheidsuitkering 
Context: De werkloosheidsuitkering van een alleen- of samenwonende is opgedeeld in 
verschillende periodes. Na één jaar daalt de werkloosheidsuitkering van een alleen- of 
samenwonende. Om opnieuw een maximale uitkering te kunnen genieten (dus door van de 
tweede werkloosheidsperiode naar de eerste periode terug te gaan), geldt de voorwaarde dat 
men 12 maanden in 15 maanden moet werken te rekenen vanaf het ogenblik dat de uitkering 
daalt. Voor de berekening van de 12 maanden kan de cachetregeling niet worden toegepast.  

 Mogelijke oplossing: Toepassen van de cachetregel om twaalf maanden te berekenen.  
 Bevoegdheid: Federaal minister van Werk.  
 
 

2.5.6 Kunstenaarskaart – kleine vergoedingsregeling 
Context: 
De kunstenaarskaart, welke controle op het naleven van de voorwaarden van de KVR toelaat, bestaat 
(nog steeds) niet.  Er is blijkbaar geen eensgezindheid over de vorm van de kaart (papier of digitaal?) 
op federaal niveau.  Nochtans loopt een opdrachtgever die aan een kunstenaar, die niet meer aan de 
voorwaarden voldoet, een forfaitaire onkosten vergoeding geeft het risico om als juridische werkgever 
verantwoordelijk geacht te worden. Vandaag kan een opdrachtgever dus niet met zekerheid nagaan of 
een artiest nog aan de voorwaarden voldoet. 
 
Oplossing: Een controle-instrument is nodig. De vorm is irrelevant.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 
 

2.5.7 Inlichtingenformulier zelfstandigheidsverklaring 
Context: 
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Het inlichtingenformulier (model opgelegd bij KB) voor de zelfstandigheidsverklaring is te beperkt. 
Het formulier geeft onvoldoende inzicht in de socio-economische onafhankelijkheid van de aanvrager.  
Veel kunstenaars worden geconfronteerd met bijkomende vraagstelling door de Commissie 
Kunstenaars. Dit vertraagt de dossierafhandeling.  
 
Mogelijke oplossing: Opstellen van een begeleidende brief door de Commissie Kunstenaars waarin 
wordt uitgelegd over welke informatie zij bijkomend willen beschikken of aanpassen van het 
modelformulier.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken. 
 
 

2.5.8 Zelfstandigheidsverklaring 
Context: 
Een zelfstandigheidsverklaring biedt geen zekerheid (voor de opdrachtgever) indien blijkt dat de 
kunstenaar toch werkt onder gezag, leiding en toezicht. De samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever 
en kunstenaar blijft daardoor een feitenkwestie.   
De muzieksector wil in ieder geval voorkomen dat het huidige weerlegbaar vermoeden van 
werknemerschap opnieuw een onweerlegbaar vermoeden wordt.  
 
Oplossing: Zelfstandigheidsverklaring moet rechtszekerheid bieden.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 
 

2.5.9 Commissie Kunstenaars 
Context: 
Er is geen vertegenwoordiger van de muzieksector in de Commissie Kunstenaars. Het is mogelijk dat 
de uitspraken van de Commissie Kunstenaars niet zijn afgestemd, of weinig voeling hebben met de 
praktijken van de muzieksector.  
 
Oplossing: Wijziging van de samenstelling van de Commissie.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 
 

2.5.10 Beroepsprocedure bij Commissie Kunstenaars  
Context: 
Er is geen mogelijkheid voorzien om in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van 
de Commissie Kunstenaars. De beslissing van de Commissie Kunstenaars is een administratieve 
beslissing, waardoor er enkel een beroepsmogelijkheid is bij de Raad Van State. Deze rechtbank kan 
enkel oordelen over de wettigheid van de beslissing, maar niet over het al dan niet onderworpen zijn 
aan het één of ander sociaal statuut. Een arbeidsrechtbank kan wel oordelen over de grond van de 
zaak.  
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Oplossing: Beroep bij de arbeidsrechtbank mogelijk maken. Als de Commissie bij haar beslissing een 
begeleidende brief zou voegen met omschrijving van de redenen van haar beslissing, is een beroep bij 
de arbeidsrechtbank wel mogelijk. De arbeidsrechtbank kan over deze redenen wel een uitspraak doen.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 

2.5.11 Onderzoek Commissie Kunstenaars 
Context: 
Het onderzoek door de Commissie Kunstenaars - of althans de termijn van antwoord - duurt te lang. Er 
is geen termijn opgelegd. De praktijk wijst uit dat kunstenaars lang moeten wachten (meestal meer dan 
3 maanden, soms 1 jaar).  
 
Oplossing: Wettelijke bepaling invoeren die bepaalde termijn oplegt.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
 
 

2.5.12 Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt  van artiesten in groeifase  
Context: 
De loopbaan van een pop-rockartiest (en specifiek in de ontwikkeling van groepen) is een 
ontwikkelingsfase zonder inkomsten, hoge investeringen en bijgevolg geen ruimte voor uitbetalingen.  
De investeringen situeren zich zowel op het niveau van materiaal als op het gebied van 
tijdsinvesteringen.  
 
Probleem: 
Muzikanten zijn in deze periode van ongeveer 2 jaar niet 100% beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 
Niettemin wordt dit binnen de huidige regelgeving wél van deze artiesten verwacht en kunnen ze zich 
niet beroepen op de uitzonderingsregels omdat ze niet genoeg gewerkte dagen hebben.  
 
Oplossing: Er zou kunnen worden geopteerd voor een erkenning van deze praktijk door muzikanten in 
deze fase een soort ‘stage-statuut’ te geven.  In deze stageperiode zou iemand wel kunnen genieten 
van een wachtuitkering en kunnen repeteren en creëren en beperkt optreden zonder dat hij hiervoor 
een vakje zwart moet maken op de stempelkaart.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken 
 
 

2.5.13 Sociale zekerheidsbijdragen op inkomsten uit auteursrecht 
Context: 
Hoewel in de praktijk de RSZ auteursrechten niet als loon beschouwt waarop sociale bijdragen zijn 
verschuldigd, is dit niet in de wet opgenomen. De laatste tijd worden meer en meer vergoedingen voor 
exploitatie van auteurs- en naburige rechten als ‘verdoken’ loon beschouwd, en dus onderworpen aan 
de sociale bijdragen. Het is niet duidelijk  aan welke voorwaarden de vergoedingen voor auteurs- en 
naburige rechten moeten voldoen om van een vrijstelling van de sociale bijdragen te kunnen genieten. 
Bovendien geldt dit ook voor zelfstandige artiesten.  De intern gestuurde en verschillende aanpak van 
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RSZ en RSVZ is onduidelijk en tegenstrijdig en wordt daarenboven naargelang de woonplaats van 
betrokkenen inconsequent toegepast. 
 
Oplossing: Het zou aangewezen zijn dat uitdrukkelijk in de wetgeving wordt opgenomen dat 
auteursrechten zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Net zoals aan de basis van de wet m.b.t. de 
fiscaliteit van auteurs- en nevenrechten, dient aan de basis van een wettelijke regeling in deze de notie 
te liggen dat auteurs- en nevenrechten roerende inkomsten zijn en dat zij aldus geen voorwerp kunnen 
uitmaken van sociale bijdragen. 
Voor personen die, behalve hun auteursrechten, (praktisch) geen inkomsten hebben en in dat geval 
geen of onvoldoende bijdragen zullen betalen om te kunnen genieten van een degelijke sociale 
zekerheid, dient er wel een oplossing te worden gezocht. 
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken.  
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3 Auteursrecht en naburig recht 
 

3.1 Intro 

Het auteursrecht en de naburige rechten vormen een tak van de intellectuele eigendomsrechten. Het 
auteursrecht beschermt de auteurs van letterkundige werken en kunstwerken (en van bepaalde 
databanken). De naburige rechten beschermen de prestaties van de naburige rechthebbenden. Het 
gaat daarbij om de uitvoeringen van artiesten, de fonogrammen, de films en de uitzendingen. 
 
De belangrijkste wetgeving voor deze sector is de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en 
de naburige rechten (hieronder "Auteurswet"). We komen allemaal dagelijks in aanraking met deze 
regelgeving, bijvoorbeeld wanneer we naar de radio luisteren, televisie kijken, surfen op het internet, de 
krant lezen, naar de bioscoop gaan, een artikel uit een tijdschrift of onze favoriete CD kopiëren. 
Door de rechten te bepalen van de auteurs en van de naburige rechthebbenden (artiesten, 
producenten, omroepen), regelt de wetgever belangrijke zaken die het algemeen belang aangaan, zoals 
het aanmoedigen van de creatie van letterkundige werken of kunstwerken, de technologische 
ontwikkeling, de bescherming van investeringen en de toegang tot informatie. 
 
Bij deze materie zijn er vaak verschillende belangengroepen in het geding die op een optimale manier 
moeten samenwerken, te weten de auteurs, de artiesten, de uitgevers, de producenten alsook de 
persorganen, de onderwijsinstellingen, de bioscoopzalen, de theaters, culturele centra, de jeugdhuizen, 
de musea, de bibliotheken, de openbare overheden, omroeporganisaties, de kabelmaatschappijen, de 
fabrikanten van apparaten en dragers die het kopiëren van beschermde werken mogelijk maken, de 
cafés, de dancings, de internet service providers, enz. 
 
Twee tendensen die elkaar beïnvloeden, en die ons dwingen de evolutie van de reglementering op dit 
gebied van nabij te volgen, moeten daarbij onderstreept worden:  

• Enerzijds kent de technologie met betrekking tot de ontwikkeling en uitbating van werken een 
snelle evolutie. De ontwikkeling van het internet en van nieuwe dragers, zijn slechts enkele 
voorbeelden. 

• Anderzijds is de Europese Unie sinds het begin van de jaren negentig begonnen met een 
progressieve harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten, teneinde een eenheidsmarkt te 
creëren van beschermde werken en prestaties. 

 

3.1.1 Voorwerp van het auteursrecht 
Het auteursrecht beschermt letterkundige - en kunstwerken (en bepaalde databanken). De wetgeving 
geeft geen definitie van het begrip letterkundige werken en kunstwerken. Wel wordt in internationale 
verdragen (Conventie van Bern) bij wijze van voorbeeld een lijst van creaties opgesomd die vallen 
onder de termen "letterkundige en kunstwerken". 
De creatie moet gematerialiseerd zijn op zodanige manier dat zij aan derden kan meegedeeld worden. 
Een idee, een concept, een werkwijze of wetenschappelijke theorie kan op zich dus niet beschermd 
worden door het auteursrecht. Anderzijds moet het ook gaan om een originele creatie, dit wil zeggen 
een intellectuele creatie eigen aan de maker ervan. 
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3.1.2 Voorwerp van de naburige rechten 
De naburige rechten beschermen categorieën van personen gedefinieerd door de wet die hetzij 
letterkundige of kunstwerken uitvoeren (de uitvoerende kunstenaars), hetzij de eerste vastlegging van 
geluiden produceren (producenten van fonogrammen) of van bewegende beelden (producenten van de 
eerste vastleggingen van films), hetzij uitzendingen verzorgen (omroeporganisaties), hetzij databanken 
produceren (producenten van databanken). 
 
De naburige rechten hebben dus respectievelijk als voorwerp: 

• de vertolkingen of uitvoeringen van letterkundige of kunstwerken alsook de opvoeringen van 
circus- en variété-artiesten; 

• de fonogrammen, dit wil zeggen de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of van 
andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de vorm van een 
vastlegging, opgenomen in een cinematografisch werk of een ander audiovisueel werk; 

• de eerste vastleggingen van films, dit wil zeggen de eerste vastlegging van een 
cinematografisch of audiovisueel werk of bewegende beelden, met of zonder geluid; 

• de uitzendingen van omroeporganisaties; 
 

3.2 Algemeen 

De muzieksector als geheel (zowel gebruikers als rechthebbenden) zijn overtuigd van het belang van 
een correcte vergoeding voor alle rechthebbenden in casu auteurs, componisten, uitvoerende 
muzikanten & producenten.   Het stoort de sector dat de laatste jaren/maanden deze correcte 
vergoeding vaak in een negatief daglicht wordt geplaatst. De sfeer van negatieve berichtgeving is nefast 
voor het maatschappelijke draagvlak voor een correcte inning.  
De sector pleit voor: 

1. overheden die hierin hun verantwoordelijkheid opnemen door: 
a. geen discours te hanteren dat het auteursrecht in een negatief daglicht plaatst 
b. ervoor te zorgen dat de eigen instellingen (bv. openbare omroep) correct omgaan met 

het auteursrecht 
c. te zorgen voor een transparant en werkbaar juridisch kader dat afgestemd is op de 

realiteit van vandaag (zie ook punt Auvibel) 
2. een communicatie-actie die het belang van het auteursrecht duidt en gericht is op het 

versterken van het draagvlak voor de correcte vergoeding van rechthebbenden 

 

3.3 Auteursrechten en internet 

Context 
De verkoop van muziekdownloads is in 4 jaar tijd gestegen van nul tot €8.53 miljoen. Een stijging van 
meer dan 50% ten opzichte van de €5,74 miljoen  in 2006. De verkoop van beltonen kent nog een groei 
van 3.32% ten opzichte van vorig jaar en een totale omzet van €4,56 miljoen. 
 
Ondanks een groei in de digitale muziekmarkt – stijging met 27% ten opzichte van vorig jaar – blijft de 
illegale verspreiding van muziek via het internet inkomsten van platenmaatschappijen wegkapen. De 
investeringen noodzakelijk voor de ontwikkeling van carrières van artiesten komen hierdoor onder druk 
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te staan.  Desondanks blijven muziekproducenten verder investeren in lokale artiesten en in de digitale 
exploitatie van hun muziekrepertoire waardoor hun inkomsten uit diverse nieuwe verdienmodellen 
(YouTube, Garagetv, NRJ,…) zijn gestegen met 66% tot een omzet van €1.57 miljoen. 
 
Probleem 
De dag van vandaag wordt de auteur, de artiest of de producent slechts voor 1 op 20 muziekdownloads 
vergoed. De consument is niet altijd ter kwader trouw en is zich, in het geval van betalende sites, vaak 
niet bewust dat het gaat om illegaal aanbod en dat het geld dat hij betaalt niet naar de personen gaat 
die het horen te krijgen zoals de auteur, de artiest en de producent van muziek. Bovendien nemen deze 
sites het niet nauw met de wetgeving ter bescherming van consumenten en in geval van problemen blijft 
de consument zonder verhaal. 
 
Voorstel tot oplossing: 

• Een doorgedreven samenwerking met de Internet Service Providers (ISP) om nieuwe legale 
verdienmodellen te ontwikkelen en het illegale aanbod tegen te gaan, is de meest effectieve 
manier om de groei van de digitale markt te bestendigen. De overheid zou hierbij 
samenwerking kunnen stimuleren tussen de muzieksector en ISP’s, de burgers informeren, het 
veilig en legaal gebruik van het internet aanmoedigen en illegaal gebruik via het internet 
ontmoedigen via sensibilisering en indien nodig sanctionering,…   Zo werd eind november 2007 
in Frankrijk een akkoord gesloten tussen overheid, ISP’s en de Franse muziek- en filmsector. 
Dit akkoord, waarvoor president Sarkozy persoonlijk had geijverd, voorziet in een aantal 
concrete actiepunten om het legale muziek- en filmaanbod te verbreden en het illegale aanbod 
te bestrijden.3 Ook in Groot-Brittanië, Zweden en Nederland werden gelijkaardige initiatieven 
genomen door de overheid. Zelfs de Europese commissie verwees naar het Frans akkoord in 
haar “Communication on Creative Content Online in the Single Market”. In België heeft een 
rechter beslist dat een ISP maatregelen moet nemen om het illegaal uitwisselen van muziek via 
hun netwerken te doen stoppen. (zaak SABAM/SCARLET (vroeger Tiscali) – nu in behandeling 
in beroep) 

• De sector is voorstander van de inning van auteursrechten bij telecomoperatoren en internet 
providers naar analogie van de inning bij kabelmaatschappijen.  Ook zij halen immers een 
economisch voordeel uit de exploitatie van beschermde werken. 
Dit neemt echter niet weg dat exploitatie via internet het exclusieve recht moet blijven van de 
rechthebbenden en géén wettelijke licentie mag worden.  Concreet: het is niet omdat de ISP’s 
een vergoeding zouden betalen in het kader van het auteursrecht dat dat iedereen plots het 
recht geeft om illegaal te downloaden. Het is een aanvullende en geen in de plaats tredende 
vergoeding. 

 
Bevoegdheid: Federaal minister van Economie/Ondernemen en Telecommunicatie en ministers van 
Cultuur. 
 
 

                                                      
 
 
 
3 Meer info op http://www.droit-technologie.org/legislation-237/projet-de-loi-creation-et-internet.html 
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3.4 Billijke vergoeding (Uradex & Simim) 

Context:   
De muzieksector (zowel gebruikers als rechthebbenden) wenst te benadrukken dat hij overtuigd is  van 
het belang van een correcte vergoeding voor producenten en uitvoerende artiesten. 
 
Voor de inning en repartitie van de billijke vergoeding zijn er twee beheersvennootschappen  (Uradex & 
Simim). De inning gebeurt gezamenlijk en wordt vervolgens over de twee beheersvennootschappen 
verdeeld. In tegenstelling tot de tarifering van gebruik van auteursrechten worden de tarieven voor de 
billijke vergoeding afgesproken in een paritair samengesteld orgaan (commissie art 42) waarin zowel 
rechthebbenden als gebruikers zetelen.  
 
De beheersvennootschappen verwijzen naar een aantal initiatieven om hun activiteiten 
gebruiksvriendelijker te maken: 
 

- een regeling tussen de beheersvennootschappen en de Vlaamse overheid waarbij deze laatste 
optreedt als ‘derde betaler’ voor kleinschalige, toevallige activiteiten; 

- een website waar de lokale organisatoren kunnen controleren of hun evenement of activiteit in 
aanmerking komt voor de tussenkomst en daarna op een eenvoudige wijze de aangifte 
afwerken. Er is continu overleg met de Vlaamse overheid om deze website te evalueren en om 
het gebruik ervan te vereenvoudigen; 

- een continu overleg met gebruikers en samenwerking met SABAM die als doel heeft de inning 
bij de gebruiker zo transparant en administratief zo eenvoudig mogelijk te maken (reproductie 
van muziek in het kader van achtergrondmuziek in de horeca, reproductie muziek door DJ’s 
voor publiek gebruik, reproductie van muziek in TV-programma’s in het kader van de uitzending 
alsook de DVD-exploitatie,…)   

 
 
Problemen: 
Aangezien de standpunten van gebruikers en rechthebbenden niet altijd gelijk lopen, kiezen we ervoor 
om deze naast elkaar te plaatsen 
 

Rechthebbenden Gebruikers (clubs, festivals,…) Oplossing 
• De uitbetaling van achterstallige 

rechten door Uradex eind 2007 
betekent voor artiesten die in 2007 
een werkloosheidsuitkering 
ontvingen dat zij dat jaar ‘teveel’ 
inkomsten hadden en dus retro-
actief de ontvangen uitkering 
moeten terugbetalen.  

 • Afstappen van het 
annualiteitsprincipe 
bij de berekening van 
inkomsten 

• Beheersvennootschappen zijn 
voorstanders van administratieve 
vereenvoudiging  op voorwaarde 
dat: 
- Géén afbreuk gedaan wordt aan 
fundamentele principes zoals de 
vrijheid van ondernemen en de 
vrijwaring van (het exclusief karakter 
van) de rechten van de auteurs, 
artiesten en producenten.   
- Het economische voordeel voor de 

• De inning voor Naburige 
Rechten staat los van die van 
de Auteursrechten,  de 
betrokken gebruikers zijn 
vragende partij voor een 
ééngemaakte inning.  

• Uitwerken van een 
eengemaakte inning 
in overleg met alle 
betrokken partijen en  
waarbij de 
rechthebbenden niet 
financieel moeten 
inboeten. 
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rechthebbenden centraal blijft staan. 
• De beheersvennooschappen willen 

de overlast voor de gebruikers van 
muziek tot een minimum beperken.  
Een aangiftewebsite speelt hierin 
een sleutelrol. Regelmatig overleg 
tussen de overkoepelende 
organisaties is hierdoor opportuun. 

• Zoals hierboven vermeld worden in 
de commissie artikel 42 binnen het 
kader van de auteurswet de 
tarieven, de regels en de 
modaliteiten van de Billijke 
Vergoeding vastgelegd.  Deze 
commissie is op dit ogenblik 
verlamd.  Een bijsturing van de 
commissie artikel 42 is een 
noodzaak om in staat te zijn 
rekening te houden met de 
maatschappelijke evolutie. 

• De gebruikers zijn vragende 
partij voor meer transparantie 
in de facturering voor de 
billijke vergoeding (detail 
berekening gelinkt aan tarief)  

• depolitiseren van het 
voorzitterschap zodat 
de voorzitter een 
beslissing kan nemen 
in alle objectiviteit 
rekening houdend 
met de verschillende 
standpunten binnen 
de commissie. 

 
 

3.5 Auteursrecht muziek (Sabam) 

Context:  
De muzieksector ondersteunt de vernieuwingen binnen de werking van Sabam die de afgelopen jaren 
werden doorgevoerd. Meer concreet gaat het om: 

‐ Afbouw zelfstandige agenten in het netwerk agentschappen (lokale Sabam-controleurs) 
‐ Afbouw aantal verschillende tarieven  
‐ Implementatie van online tariefsimulator 
‐ Duidelijke communicatie over mogelijkheden om geschillen te (laten) behandelen 
‐ Overzicht van het repertoire op de site van Sabam (www.sabam.be). 

De muzieksector (zowel gebruikers als rechthebbenden) wenst te benadrukken dat hij overtuigd is van 
het belang van een correcte vergoeding voor auteurs en componisten. Desalniettemin bestaat er nog 
steeds discussie over verschillende aspecten van de inning en repartitie van auteursrechten. 
 
Problemen/opmerkingen 
Aangezien de standpunten van gebruikers en rechthebbenden niet altijd gelijk lopen, kiezen we ervoor 
om deze naast elkaar te plaatsen. Dit neemt niet weg dat naast de punctuele commentaar er vanuit 
Sabam ook algemeen principieel bezwaar werd aangetekend bij dit punt.  
 
“Sabam is het niet eens met dit punt. In tegenstelling met de billijke vergoeding, die voortvloeit uit een 
wettelijke licentie, valt de vergoeding van de auteurs voor de publieke mededeling van hun werken 
onder exclusief recht. De auteurs bepalen die tarieven zonder inmenging van de overheid. 
Opmerkingen daarover zijn dan ook niet op hun plaats in een document van de Vlaamse administratie 
aan de federale overheid. Dit neemt niet weg dat Sabam haar tarieven bij voorkeur bepaalt in overleg 
met de betrokken sector. “ 
 
 

Rechthebbenden Gebruikers (clubs, festivals,…) Oplossing 
• De  afbouw van de • Regionale verschillen: de • Centraal gestuurde en 
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zelfstandige agenten is 
goed en moet worden 
afgewerkt. Dit zorgt voor 
centraal gestuurde  en 
gestroomlijnde tarifering 

geïnde bedragen voor 
vergelijkbare concerten 
(zaalcapaciteit, drankprijs, 
gages) verschillen van regio 
tot regio 

 

gestroomlijnde inning 
• Goedkeuring van het 

wetsontwerp op de controle op 
de beheersvennootschappen4 + 
bijgaande KB’s die deze 
voorwaarden kunnen opleggen 

 • De standaard drankprijs van 
1,25 euro is lager dan het 
gemiddelde in de sector  
 

• Aanpassen drankprijs in 
tarifering waardoor geen extra 
toeslag dient te worden betaald. 

 • Concertorganisatoren zijn 
vragende partij voor het 
afsluiten van 
jaarovereenkomsten naar 
analogie met de billijke 
vergoeding 

• Invoeren van een systeem van 
jaarforfaits die alles omvatten. 
Hierdoor kan de controle beperkt 
worden tot een minimum en kan  
er toch vlot worden geïnd. Dat 
jaarcontract kan dan ‘X’ uitvoering
bevatten (van 5 tot 60) en er kan 
bepaald worden dat de  
recette niet hoger ligt dan een bep
bedrag. In dat geval  
moet ook een relevante korting 
mogelijk zijn.  
Dat is nu al het geval voor  
de grote concertorganisatoren. 

 
 • Berekening tarifering op basis 

van tarief 210 (live concerten): 
o In de gesonoriseerde 

oppervlakte wordt 
geen rekening 
gehouden met door 
brandweer 
opgelegde maximum 
capaciteit 

o in de 
berekeningswijze 
wordt steeds het 
hoogste bedrag 
gehanteerd 

o Voor de uitkoopsom 
wordt ook de prijs 
van licht & PA 
meegerekend, dit is 
in het nadeel van 
organisaties die niet 
over een eigen 
geluids- en 
lichtinstallatie 
beschikken 

 

 
 
 
 
 
 

• Rekening houden met reële 
capaciteit of opkomst.  Dit kan 
dan in de aanvraag worden 
vermeld. 

 
 
 
 

• In artistiek budget alleen 
effectieve gages meetellen 

•  • Het taalgebruik en de 
bepalingen van tarief 207 zijn 

• Opfrissing van de bepalingen 
en woordkeuze in tarief 207 in 

                                                      
 
 
 
4 Het wetsontwerp ’tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrechten de naburige rechten wat het 
statuut en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft’ van 11 mei 2006, DOC 51, 2481/001 



  

24/31 
 
 
 

niet meer aangepast aan de 
realiteit van amateurmuziek-
verenigingen  

overleg met de sector incl. 
opname in tariefsimulator online 

• Sabam: Een degressief 
tarief is verantwoord omdat 
de kosten voor de inning en 
verdeling voor grote 
bedragen relatief lager zijn. 

• Berekening tarief 211 
(festivals): Het degressief tarief 
biedt verhoudingsgewijs meer 
voordelen voor grote 
organisatoren dan voor de 
kleinere  

• Overleg tussen de betrokken 
partijen. 

• Het onderscheid tussen 
naburig recht (tarieven 
bepaald door commissie) 
en auteursrecht (tarieven 
bepaald door 
beheersvennootschap) 
moet blijven bestaan.  
 

• De tarieven worden door de 
Algemene Vergadering van 
Sabam bepaald en niet door 
een paritair samengesteld 
orgaan zoals bij de billijke 
vergoeding. De gebruikers 
vragen minimaal een verplicht 
overleg met de gebruikers in 
de procedure om tarieven te 
bepalen. 
 

 

• Consultatie van de gebruikers 
verplichten  

• Europese ongelijkheid van 
tarieven en de 
onvergelijkbaarheid van 
berekening, zorgt voor 
wrevel. 

• Europese ongelijkheid van 
tarieven en de 
onvergelijkbaarheid van 
berekening, zorgt voor wrevel. 

• Verdere Europese harmonisatie 

 • Voor de repartitie van 
buitenlandse inningen is 
Sabam erg afhankelijk van 
zusterorganisaties. Bij niet 
betaling in het buitenland is het 
zeer moeilijk om via Sabam de 
rechten alsnog geclaimd te 
krijgen. 

 

 
 

 

3.6 Vergoeding thuiskopie (Auvibel) 

Context: 
Auvibel is een cvba die instaat voor de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor 
eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken. De opdracht van Auvibel wordt beschouwd 
als van algemeen belang en wordt uitgevoerd onder het controletoezicht van de FOD Economie. 

De vergoeding wordt betaald aan Auvibel door de fabrikant, de invoerder of de intracommunautaire 
aankoper van dragers die gebruikt kunnen worden voor het kopiëren van geluidswerken en audiovisuele 
werken of van toestellen waarmee dit kopiëren mogelijk wordt op de datum waarop die dragers en die 
toestellen op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht. De vergoeding is van toepassing 
op toestellen die het kopiëren voor eigen gebruik mogelijk maken (bijvoorbeeld dvd-recorders) en 
blanco dragers waarop geluidswerken en audiovisuele werken gekopieerd kunnen worden (bijvoorbeeld 
blanco CD-R en blanco DVD-R).  
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Deze bijdrage voor het kopiëren voor eigen gebruik is in het leven geroepen met als doel aan de 
rechthebbenden een vergoeding toe te kennen voor het kopiëren van hun werken en prestaties binnen 
de familiale kring. De grondslag van de vergoeding wordt omschreven in de Europese Richtlijn 
2001/29/EG die naar Belgisch recht werd omgezet. 

De vergoedingen die geïnd worden zijn dus in geen geval een belasting overgemaakt aan de Staat 
maar een vergoeding bestemd voor de sector van creaties van geluidswerken en audiovisuele werken. 

Probleem: 
De inkomsten voor de rechthebbenden worden heden in het licht van de dalende inningen door Auvibel 
in ernstige mate geschaad. De inning van de thuiskopievergoedingen, die momenteel quasi uitsluitend 
afkomstig is van de verkoop van blanco cd-r’s en dvd-r’s, keldert met bijna 30% sinds het begin van dit 
jaar. Terwijl vandaag toch niemand meer kan ontkennen dat tal van andere dragers en apparaten 
daadwerkelijk gebruikt worden voor het kopiëren van muziek, zoals o.m. MP3-spelers, iPods, DVD-
recorders met harde schijf, … en dat hiervoor heden nog geen vergoeding is vastgelegd. De 
afwezigheid van een heffing op deze dragers en apparaten, gecombineerd met een sterk dalende CD- 
en DVD-markt zijn nefast voor alle rechthebbenden en hypothekeren zo op korte termijn de ganse 
creatieve sector. Op Europees vlak wordt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik niet meer 
in vraag gesteld.  
Volgens de Belgische wetgeving kan de overheid bovendien een derde van deze geïnde vergoedingen 
afhouden om te gebruiken ter aanmoediging van de schepping van werken. 
 
Voorstel tot oplossing 
In afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten die een vergoeding beogen op dragers en apparaten 
zoals MP3-spelers kan een amendement in de volgende programmawet soelaas brengen. Dat 
amendement zou ertoe strekken om – ter aanvulling op de Auteurswet van 30 juni 1994 - een bepaling 
te voorzien dat een tarief instelt dat van toepassing is bij gebrek aan een specifiek tarief voor apparaten 
en dragers die daadwerkelijk gebruikt worden voor de thuiskopie. Een dergelijke voorziening biedt de 
garantie aan alle betrokken rechthebbenden op een rechtmatige vergoeding voor de thuiskopie van hun 
werken. 
 
De affectatie van het door de gemeenschappen en de federale staat afgehouden derde van de 
opbrengsten dient rekening te houden met de oorsprong van de gelden. Dit wil zeggen dat het bedrag 
dat overeenkomt met de totale vergoeding voor de thuiskopie van muziek ook daadwerkelijk dient te 
worden gebruikt ter ondersteuning van de muzieksector en in de mate van het mogelijke gelijk dient te 
worden verdeeld over de verschillende categorieën van rechthebbenden. 
 
Deze heffing mag geenszins geïnterpreteerd worden als een heffing die in de plaats treedt van de 
vergoedingen waar de rechthebbenden aanspraak op maken. Concreet: het is niet omdat je méér 
betaalt voor je iPod dat dit je de toelating geeft om andere dan de (legale) thuiskopie te maken.  
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3.7 Leenrecht 

Context 
Het principe van het uitleenrecht werd ingevoerd bij wijze van Europese richtlijn die in het nationale recht 
diende omgezet te worden.  De auteurswet gaat uit van het principe van het verbodsrecht voor de uitlening 
van werken. 
 
Een belangrijke uitzondering werd eveneens in de wet opgenomen.  De auteurs van bepaalde soort werken, 
net zoals de uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en eerste vastlegging van films, 
kunnen zich niet verzetten tegen wat in de wet is aangeduid als “openbare uitlening”.  Deze wettelijke licentie 
is van toepassing wanneer twee voorwaarden vervuld zijn, nl. het moet gaan om een uitlening met een 
educatief of cultureel doel en de uitlening moet gebeuren door een instelling die daartoe door de overheid 
officieel is erkend of opgericht.  De wetgever heeft in 1994 geopteerd voor de onmiddellijke inwerkingtreding 
van de wettelijke licentie van de openbare uitlening, terwijl de toepassing van het compenserende recht op 
vergoeding afhankelijk werd gemaakt van één of meerdere Koninklijke besluiten.5  Er werd pas in 2004 een 
Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de vergoedingen regelde m.b.t. de openbare bibliotheken. 
 
Vanuit een bekommernis voor de gebruikers (lezers, bezoekers van de bibliotheek mogen er niet onder 
lijden), en het veld, i.c. de uitleencentra en de auteurs, werd de beslissing genomen om voor de drie eerste 
uitbetalingen van het leenrecht, op de referentiejaren/inningjaren 2004/2005, 2005/2006 en 2006/2007 
respectievelijk 943.396 €, 1.132.075 € en 1.273.585 (BTW incl.) ter beschikking te stellen. Bij de verdeling 
van de geïnde leenrechten door Reprobel, dat de 15 erkende beheersvennootschappen vertegenwoordigt die 
de rechten beheren van auteurs en uitgevers van letterkundige werken, met inbegrip van de partituren, en 
van fotografische werken, wordt er vooraf een deel van die rechten voor verdeling overgemaakt aan Auvibel, 
dat de 10 erkende beheersvennootschappen groepeert van de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de 
producenten van geluids- en audiovisuele werken.  
 
De auteurswet voorziet in een gratieperiode van zes maanden na de eerste verspreiding van de 
muziekopname onder het publiek alvorens door de overheid georganiseerde of erkende instellingen 
kunnen overgaan tot uitlening van deze fonogrammen. De uitvoering van deze bepaling is aan geen 
enkele voorwaarde verbonden, maar bij koninklijk besluit kan deze periode verlengd of verkort worden 
voor alle of bepaalde fonogrammen. 
 
Deze regeling werd ingevoerd omwille van de absolute noodzaak om een evenwicht te vinden tussen 
de belangen van de mediatheken en de belangen van de muzieksector. De wetgever argumenteert dat 
alhoewel het belangrijk is dat de mediatheken hun educatieve, culturele en sociale taak kunnen 
voortzetten men moet vermijden dat de uitlening via de mediatheken een ontwikkeling in stijgende lijn 
kent ten koste van de belangen van de muziekproducenten, met name ten koste van de rendabiliteit van 
de commerciële exploitatie die voor de producenten de enige manier is om de gedane investeringen te 
recupereren. 
 
De substitueerbaarheid mag uiteraard niet groter zijn dan het (cultuur)promotioneel aspect. De wetgever 
erkent dat voor sommige categorieën van muziek en films een bijzondere bescherming verantwoord is 
met het oog op de rendabiliteit van de exploitatie.  Men dient rekening te houden met de specificiteit van 

                                                      
 
 
 
5 VOORHOOF, D., Art 23, in “Hommage aan Jan Corbet, De Belgische Auteurswet: artikelsgewijze commentaar”, p. 148 
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de markt. De Belgische muziekmarkt is een relatief kleine afzetmarkt en daarenboven nog eens 
verdeeld in twee helften met hun eigen specifieke taal en cultuur. De uitlening van CD’s en DVD’s is 
tevens onderhevig aan de betaling van een vergoeding aan de auteurs, artiesten en producenten. Het 
bedrag van deze vergoeding moet na overleg met de instellingen en de vennootschappen van beheer 
van de rechten bepaald worden bij Koninklijk Besluit. 
 
Probleemstelling: 
Het Koninklijk Besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van 
de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten 
van eerste vastleggingen van films, voerde na 10 jaar de regeling met betrekking tot de leenvergoeding 
uit (zie hierboven): elke Belg kan door €1 per jaar te betalen (minderjarigen door €0,50) aan de 
rechthebbenden (auteurs, uitgevers, artiesten en producenten) van boeken, muziek en films zoveel 
boeken, CD’s en DVD’s uitlenen als hij maar wil. Daarenboven werd in datzelfde KB de gratieperiode 
voor muziek en film verkort van 6 naar 2 maanden. 
 
In een brief van de Dienst Intellectuele Eigendom eind maart 2008 oordeelde deze bovendien dat 
“Onder voorbehoud van andere interpretatie door de hoven en rechtbanken, interpreteren wij dit artikel6 
in de zin dat de instelling erkend of opgericht moet zijn door de overheid en dat deze door de overheid 
erkende/opgerichte instelling zich mag bezighouden met het uitlenen van werken op voorwaarde dat dit 
met een educatief of cultureel doel gebeurt. De instelling moet ons inziens dus niet uitdrukkelijk 
erkend te zijn als een uitleeninstelling.”  Het desbetreffende KB handelt echter alleen over “openbare 
uitlening” waardoor er op dit moment geen vergoedingsregeling is voorzien voor instellingen die onder 
deze ruime interpretatie van artikel 23 vallen. 
!!Semu cvba (www.semu.be), een beheersvennootschap van muziekuitgevers en als dusdanig niet aangesloten bij de 
overkoepelende associatie Arthena heeft hierop enkele opmerkingen geformuleerd.  Omdat Semu cvba niet werd 
geconsulteerd in het opstellen van dit document geven we hun reactie hieronder voor de volledigheid door: 
 “De professionele muzieksector, in het bijzonder de muziekuitgevers, bestrijden het standpunt dat artikel 23 van de AW 
breed interpreteert, namelijk dat elke instelling met educatief of cultureel doel zich zou kunnen beroepen op de uitzondering 
van het openbaar leenrecht. Ons standpunt is dat dit inderdaad moet worden beperkt tot de instellingen voor openbare 
uitlening. De mogelijke economische schade die de brede interpretatie als gevolg kan hebben voor de sector is gigantisch: 
stel u voor dat  elke vzw (die trouwens allemaal een educatief of cultureel doel vervat hebben in hun statuten) die 
gesubsidieerd wordt door een gemeentelijke overheid, massaal commerciële DVD’s kan gaan “uitlenen” onder de 
uitzondering gevat in artikel 23. Of stel u voor dat het orkestmateriaal van een muziekwerk, dat door de uitgever wordt 
verhuurd aan de gebruikers, gewoon kan worden “ontleend” bij elk documentatiecentrum of vzw... “ 
 
Voorstel tot oplossing: 
De sector gaat er van uit dat wie de vergoedingen moet betalen, een beslissing is die aan de Federale 
overheid in samenspraak met de Gemeenschappen toekomt. Van belang  voor de rechthebbenden is 
dat er werk wordt gemaakt van een ernstig leenrecht waarbij de vergoeding per uitlener/uitlening 
significant wordt opgetrokken en wordt uitgebreid naar alle categorieën van werken die worden 
uitgeleend zodat de betrokken rechthebbenden correct kunnen worden vergoed. Belangrijk voor de 
economische draagwijdte van de sector is eveneens het doen respecteren van de ‘gratieperiode’. 
 
Bevoegdheid: Federale ministers van Economie, Innovatie en Administratieve Vereenvoudiging 
 
 

                                                      
 
 
 
6 Artikel 23 van de auteurswet 
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3.8 Reproductierecht muziekuitgaven 

Context:  
Kopiëren van bladmuziek en liedteksten kan enkel met de toestemming van de eigenaar, de 
auteursrechthebbende(n). Illegaal kopiëren gaat ten koste van de inkomsten van de componist, de 
tekstschrijver en de muziekuitgever en brengt een verarming van het culturele landschap met zich mee, 
bvb. omdat de uitgeverij kan  niet investeren in nieuwe kwalitatieve uitgaven. Anderzijds hebben 
muziekbeoefenaars of muziekleraars behoefte aan het maken van een "kopietje" van een stuk 
bladmuziek of een liedjestekst. De cbva SEMU biedt hiertoe een licentieregeling aan, aan de 
muziekacademies en de amateurmuziekverenigingen. 
 
Probleem:  
Er blijven tal van vragen bestaan m.b.t. de aangeboden licentieovereenkomsten, voornamelijk m.b.t. de 
representativiteit van Semu voor de (inter-)nationale uitgeverswereld, waardoor de betrokken sector een 
vals gevoel van veiligheid krijgt (wat indien een andere beheersvennootschap op de markt komt, 
aangezien de huidige tariefstructuur bepaald werd vertrekkend vanuit een 100% dekking van de markt 
van de muziekuitgevers door Semu). Anderzijds bevatten de licentieovereenkomsten nog altijd de 
bepaling dat de contracten voor drie jaar worden afgesloten, terwijl de controledienst Economische 
Zaken dit als ontoelaatbaar heeft omschreven. 
 
Voorstel tot oplossing:  
De vragen: 

‐ dat de tarifering van de licentieovereenkomsten van Semu in overeenstemming wordt gebracht 
met haar representativiteit binnen de sector van de muziekuitgevers.  

‐ invoering van de annualiteit van de licentieovereenkomsten.  
‐ online overzicht van het repertoire dat door Semu wordt beheerd. 

!!Semu cvba (www.semu.be), een beheersvennootschap van muziekuitgevers en als dusdanig niet aangesloten bij de 
overkoepelende associatie Arthena heeft hierop enkele opmerkingen geformuleerd.  Omdat Semu cvba niet werd 
geconsulteerd in het opstellen van dit document geven we hun reactie hieronder voor de volledigheid door.  
“Inhoudelijk hebben we volgende opmerkingen op punt 3.8: 

- u vraagt een online overzicht van het repertoire dat door Semu wordt beheerd: dit repertoire is reeds te 
raadplegen sinds 2003 op onze website http://www.semu.be , met vermelding van de uitgevers, de rechten die 
Semu per uitgever beheert en het territorium waarvoor deze rechten worden beheerd – u kunt vaststellen dat 
deze transparantie veel verder gaat dan de wettelijke bepalingen die aan de beheersvennootschappen wordt 
opgelegd; 

- u stelt dat de “Controledienst Economische Zaken” het ontoelaatbaar heeft geacht dat Semu contracten van drie 
jaar afsluit: 

a) de duur van de overeenkomsten werd vastgesteld op drie jaar net op vraag van de 
gebruikersorganisaties (in concreto OVSG en Vlamo); 

b) dat de Controledienst dit ontoelaatbaar acht is niet correct: op vraag van Koor&Stem werd dit punt 
overlegd tussen de Controledienst en Semu, met als enige consequentie dat een nieuwe Licentie voor 
Eénmalige Activiteiten werd ontwikkeld en in gebruik genomen.   

- representativiteit van Semu: in tegenstelling tot de bewust foute informatie die door één van uw gesprekspartners 
wordt verspreid, beheert Semu de grafische rechten van alle Belgische muziekuitgevers, op één (kleine) 
uitzondering na. Internationale overeenkomsten en wederkerigheidsakkoorden werden en worden afgesloten 
met al onze buurlanden. Semu is wat betreft de internationale werking de voortrekker binnen de muzieksector 
van de IFRRO. De grote internationale muziekuitgevers die in België actief worden gedistribueerd, hebben een 
individuele aansluiting. Zoals boven gemeld, kunt u de lijst raadplegen op onze website.”  

- tarifering: ondanks het feit dat de tarieven van de Semu-licenties vrij kunnen worden bepaald (gebaseerd op het 
exclusief recht) werden alle licenties, inclusief de tarieven voor de verschillende sectoren, uitgebreid 
onderhandeld met de diverse koepelorganisaties. Een onafhankelijke bevraging van de koepelorganisatie van de 
belangrijkste sector gaf een resultaat van 91% “tevreden” of “zeer tevreden” gebruikers van de Semu-licentie. Op 
vraag van de amateurkunstenorganisaties Vlamo en Koor&Stem werd deze materie in 2006 trouwens 



  

29/31 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voorgelegd aan de Minister van Economie, en bij monde van de heer Van Vaerenbergh werden de Semu-
tarieven omschreven als “bijzonder aanvaardbaar”. 
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4 Vrijwilligerswerk 
 
Context:  
In de muzieksector wordt heel veel met vrijwilligers gewerkt, met name bij de organisatie van 
evenementen, concerten, festivals, …  Het is voor deze organisaties belangrijk om te weten waar ze 
aan toe zijn als ze vrijwilligers inzetten.   
Ook binnen de muzikantenwereld komt nogal wat vrijwillligerswerk voor bij zowel de amateurbands als 
bij groepen die in het professionele circuit aanwezig zijn.  Dit komt voornamelijk door het feit dat bands 
voor het grootste gedeelte via eigen middelen moeten voorzien in alle kosten die een band maakt (huur 
repetitieruimte, transport, instrumenten, loonkosten technisch personeel, demo- en of albumopnames). 
Hierdoor komt de verloning voor de muzikanten op de allerlaatste plaats. Indien een groep het echt 
meent met zijn muzikale carrière dan is het eigenlijk van cruciaal belang dat de groepskas gespijsd 
wordt alvorens aan verloning te denken. Hierdoor is de eigenlijke relatie tussen muzikant en groep (vzw) 
in veel gevallen die van vrijwilliger. 
  
Problemen:  
Wanneer er een ‘specifieke verbondenheid’ is tussen een lokale werking (afdeling) en een 
overkoepelende organisatie, ligt de aansprakelijkheid en de verzekeringsplicht bij die overkoepelende 
organisatie. Het is echter nog onvoldoende duidelijk wanneer er precies sprake is van ‘specifieke 
verbondenheid’.   
 
Wet  rechten van vrijwilligers art 5 

• …of door een feitelijke vereniging die op grond van haar specifieke verbondenheid hetzij met de 
voormelde feitelijke vereniging, hetzij met de voormelde rechtspersoon beschouwd kan worden 
als een afdeling daarvan.  … 

 
Oplossingen: Uitklaren definitie ‘specifieke verbondenheid’ 
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Sociale Zaken 
 
 
 
5 Rookverbod in openbare ruimten en de artistieke context 
 
 
Context 
Eind 2005 werd het roken in publieke ruimtes verboden. Het rookverbod ging onmiddellijk in, ook voor de 
culturele sector.  
 
Schets van het probleem 
Deze actoren moeten zich in regel stellen. Toch stelt dit heel specifieke problemen. Zo kan er in cultuurcentra 
nog worden gerookt, maar in speciaal daarvoor afgebakende ruimtes en op voorwaarde dat er een 
rookafzuiginstallatie aanwezig is. Het installeren van zo’n installatie vereist echter dikwijls veel geld en wordt 
nauwelijks nog door lokale besturen betoelaagd. Men gaat er immers van uit dat deze investering zinloos is 
omdat men binnen afzienbare tijd een totaal rookverbod verwacht. Gevolg is dat heel wat organisatoren en 
zaaluitbaters (particulier of openbaar) het roken toch oogluikend toelaten omdat rokers anders massaal 
buiten roken, wat kan leiden tot overlast (lawaai, peuken, …) voor de onmiddellijke omgeving. Deze 
organisatoren en zaaluitbaters bevinden zich aldus in de illegaliteit.  
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Na een concert vluchten mensen vaak meteen naar een café waar roken wel is toegelaten. Op die manier 
verdwijnt de sfeer samen met de mensen en lopen muziekclubs vaak broodnodige inkomsten mis. 
 
Voorstel tot oplossing: Snelle invoering van het algemeen rookverbod zodat onduidelijkheid over 
toepassing van de wet wordt vermeden. 
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Volksgezondheid 
 
 
 
6 Wet op de bewakingsdiensten 
 
 
Context 
De wet van 10 april 1990 op de bewakingsdiensten, beveiligingsondernemingen en interne 
bewakingsdiensten is ook van toepassing op de culturele sector.  
 
Schets van het probleem 
De huidige wetgeving houdt onaanvaardbare consequenties in voor organisatoren van concerten en festivals, 
zowel inhoudelijk als financieel. We gaan akkoord dat de bewaking op een professionele en op een 
transparante manier gebeurt, maar niet dat dit op een financieel onaanvaardbare manier moet geschieden.  
Nu opereert er een aantal verdienstelijke initiatieven in een juridisch grijze zone.  De weinige goede 
bewakingsfirma’s die werken volgens de wet zijn niet betaalbaar. 
 
Voorstel tot oplossing: De wet herzien in functie van zijn toepassing naar het culturele werk.  
 
Bevoegdheid: Federaal minister van Arbeid/Minister van Justitie 
 
 


