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Statuten en vergoedingen

(Artistieke) 
Prestatie

Werknemer
Kosten-

vergoeding

Hoofdberoep Bijberoep 1bis KVR Vrijwilliger Reëel
Arbeids-

overeenkomst

Auteurs- en 
naburige rechten

Occasionele 
prestatie

Rechtstreeks SBK

Zelfstandige



— Definitie “artistieke prestatie” (1 bis RSZ-wet)

”de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke 
oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de 
muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de 
choreografie”

— Commissie Kunstenaars 

• Activiteit en niet persoon

• Enkel zuiver artistieke bezigheden

• Steeds behandeling in concreto

Artistieke prestatie?



Kostenvergoedingen

— Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

• Enkel voor artistieke prestaties (zie 1 bis RSZ)

• In opdracht

• Klein en occasioneel

• Vrij van sociale zekerheid en belastingen

• Maxima

– 128,93 euro/dag (2018: 126,71 euro)

– 2.578,51 euro/jaar (2018: 2534,11 euro)

– 30 dagen/jaar

– 7 opeenvolgende kalenderdagen voor zelfde opdrachtgever

Kunstenaars-
kaart

Commissie 
Kunstenaars



Kostenvergoedingen

— Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

– Kunstenaarskaart

o Identificatienummer sociale zekerheid kunstenaar

o Begin- en einddatum van kaart

o Logo, telefoon en handtekening Commissie KA

– Samen met overzichtstabel op werkplaats ter beschikking van 
inspectiediensten

– Toekomst: platform: artist@work

– Uitgereikt na positieve beslissing: niet werken zonder goedkeuring!

– Verlies: duplicaat vragen (max. 20 €)



Kostenvergoedingen

— Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

– Overzichtstabel

– Overzicht wordt uiterlijk ingevuld wanneer prestatie van start gaat, en 
bevat:

o Aard van de prestatie

o Datum van de prestatie

o Duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever

o Bedrag dat ontvangen werd als vergoeding

o Naam opdrachtgever of diens KBO-nummer

o Handtekening opdrachtgever



Kostenvergoedingen

— Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

• Verzekert kunstenaar niet

• Telt niet mee voor maxima studentenarbeid

• Bijkomend contract niet nodig: evt bewijs voor boekhouding (verklaring op eer)

• Geen combinatie met andere kostenvergoedingen = all-in kostenvergoeding

• Combinatie?

– Niet toegelaten: 

o artistiek als WN/ZS v+ combinatie artistiek KVR

– Toegelaten: 

o niet artistiek als WN/ZS + combinatie artstiek KVR

o jan – maart: kvr (artistiek) + juni: wn/zs (artistiek)



Kostenvergoedingen

— Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

– Combinatie met specifiek statuut

o Werkloosheid

• Aanduiden op controlekaart

• Verlies van daguitkering

o SWT

• Controlekaart of formulier C99

• Verlies van daguitkering

o Pensioen

• Combinatie mogelijk

• Geen toelating vereist



Kostenvergoedingen

— Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

o Arbeidsongeschiktheid

• Toelating adviserend geneesheer vragen

• Geen beperking cumul

o Loopbaanonderbreking

• Geen beperking of toelating vereist

o Leefloon

• OCMW inlichten

• In aanmerking voor bestaansmiddelen

o Handicap

• Geen aangifte of beperking



Kostenvergoedingen

— Vrijwilligerswerk

• Zowel artistiek als niet-artistiek

• Enkel door natuurlijk persoon (minimum 16e levensjaar)

• Enkel voor organisaties of publieke rechtspersonen zonder winstoogmerk
– Vzw, feitelijke vereniging, sociale onderneming?

– Nieuwe vennootschaps- en verenigingswetgeving?

o VennB of RPB…

• Organisaties in België gevestigd
– Activiteiten in het buitenland:

o Vestiging in België

o Hoofdverblijfplaats vrijwilliger is in België

o + eventueel wettelijke regeling buitenland

• Onbezoldigd en onverplicht



Kostenvergoedingen

— Vrijwilligerswerk

• Informatieplicht:

– Onbaatzuchtig doel en juridisch statuut

– Verzekeringscontracten:

o Burgerlijke aansprakelijkheid: verplicht

o Andere risico’s: niet verplicht

– Evt kostenvergoedingen

– Geheimhouding

model: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/informatienota-volgens-
vrijwilligerswet/ 



Kostenvergoedingen

— Vrijwilligerswerk

• Verzekeringsplicht:

– Vrijwilliger niet aansprakelijk (immuniteit), tenzij:
o Bedrog, 

o Zware fout of 

o Eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout

– Organisatie burgerlijk aansprakelijk

– Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligers: 
o Gratis verzekering 

o Burgerlijke aansprakelijkheid – rechtsbijstand – lichamelijk ongeval

o Eerste 100 mandagen (mandag = elke kalenderdag)

– VW niet beschermd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid



Kostenvergoedingen

— Vrijwilligerswerk

• Vergoeding van kosten (niet verplicht!)
– Forfait:

o 34,71 euro/dag
o 1.388,40 euro/jaar
o + eventueel kilometervergoedingen: 2000 kilometer/jaar

• Eigen wagen: 0,3573 €/km
• Fiets: 0,23 €/km
• Openbaar vervoer: volledig (bewijs)

– Reëel: bewijsstukken!
– Geen combinatie van beide kosten door vrijwilliger
– Wel combinatie van beide kosten door organisatie (aan verschillende vw’ers)

• Register:
– Geen personeelsregister
– Eventueel voor verzekering
– RSZ: nominatieve lijst per kalenderjaar met de gegevens van de vrijwilligers, de dagen en de bedragen

• Niet combineren met WN/ZS bij zelfde opdrachtgever voor zelfde prestaties in hetzelfde 
jaar

• Telt niet mee voor studentarbeid



Kostenvergoedingen

— Vrijwilligersvergoeding (VW)

– Combinatie met specifiek statuut

o Werkloosheid (+ SWT)

• Schriftelijke aanvraag voor vw: C45B

• Termijn 2 weken antwoord

• Geen verlies uitkering

• Directeur kan voorwaarden opleggen

o Pensioen

• Combinatie mogelijk

• Geen toelating vereist



Kostenvergoedingen

— Vrijwilligersvergoeding (VW)

o Arbeidsongeschiktheid

• Toelating adviserend geneesheer vragen

• Geen beperking cumul

o Loopbaanonderbreking

• Geen beperking of toelating vereist

o Leefloon

• OCMW inlichten

• Geen invloed op leefloon

o Handicap

• Geen aangifte of beperking



Kostenvergoedingen

• Combinatie kvr – vw?

–Niet op dezelfde dag

–Niet voor dezelfde prestaties (artistiek), zelfs niet bij
verschillende opdrachtgevers

–Wel op verschillende dagen: artistiek (kvr) – niet artistiek (vw)



Onderhandelingspositie 
kostenvergoedingen

• Gebonden aan maxima`

• Geen arbeidsongevallenverzekering bij KVR 

• Geen opbouw sociale bescherming



Neem een kijkje op onze website:

www.cultuurloket.be

Of maak een afspraak bij een consulent voor 

persoonlijk of telefonisch advies: 

02/204 08 00

of

www.cultuurloket.be/contact

Blijf bij! 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 

en blijf op de hoogte 

van onze infosessies en nieuws.

Volg ons!

www.facebook.com/cultuurloket

of

www.twitter.com/cultuurlok

Vragen?


