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Statuten en vergoedingen

(Artistieke) 
Prestatie

Werknemer
Kosten-

vergoeding

Hoofdberoep Bijberoep 1bis KVR Vrijwilliger ReëelArbeids-
overeenkomst

Auteurs- en 
naburige rechten

Occasionele 
prestatie

Rechtstreeks SBK

Zelfstandige



— Definitie “artistieke prestatie” (sinds 2002)

”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?



Moet ik werken als zelfstandige of 
werknemer?

Artistieke 
Prestatie

In opdracht

Niet in 
opdracht Zelfstandige

Gezag

Geen gezag

1bis

Werknemer 
(arbeidsovereenkomst)

Zelfstandige

Rechtstreeks

SBK



Hoeveel sociale bijdragen betaal ik?

Werknemer

Per tewerkstelling op het loon

Werkgeversbijdrage:

- Min. 25% op het brutoloon
- Doelgroepverminderingen: 
kunstenaars, eerste aanwerving, …

Werknemersbijdrage:

- 13,07% van het brutoloon

Zelfstandige

Per kwartaal op beroepsinkomen

Voorlopige bijdragen

Hoofdberoep:

- Min. 709,68 €/kw
- Starters: eerste vier kwartalen 

(366,48 €/kw)

Bijberoep:

- Min. 78,51 €/kw 
- Minder dan 1.531,99 € netto/jaar: 
geen bijdragen



Hoeveel sociale bijdragen betaal ik?

Zelfstandige

Per kwartaal op beroepsinkomen

Voorlopige bijdragen

Hoofdberoep:

- Min. 709,68 €/kw
- Starters: eerste vier kwartalen 

(366,48 €/kw)

Bijberoep:

- Min. 78,51 €/kw 
- Minder dan 1.531,99 € netto/jaar: 
geen bijdragen

Zelfstandige

Op netto belastbaar inkomen

Definitieve bijdragen

Hoofdberoep:

- 20,5% op min. € 13.847,39
- 14,16 % vanaf € 59.795,61 
- 0% vanaf € 88.119,80

Bijberoep:

- 20%: 1.531,99 – 59.795,61
- 14,16 % vanaf € 59.795,61 
- 0% vanaf € 88.119,80



Wat bouw ik hiermee op?

Werknemer Zelfstandige

§ Geneeskundige verzorging
§ Gezinsbijslag
§ Uitkering 
arbeidsongeschiktheid
§ Pensioen

§ Arbeidsongevallen &    
beroepsziekte
§ Vakantiegeld

§ Werkloosheidsuitkering 

§ Geneeskundige verzorging
§ Gezinsbijslag
§ Uitkering 
arbeidsongeschiktheid
§ Pensioen

§ Overbruggingsrecht



Hoeveel belastingen betaal ik op mijn 
inkomsten?

Belastingen

— Progressieve belastingtarieven: 25- 50%
• Voor aangifte in 2020 (inkomsten uit 2019):

• Belastingvrije som: 8.860 €

— Kosten
• Reële kosten
• Forfaitaire kosten: 4.810 €

Schijf Belastbaar inkomen

25 % 0 13.250 €

40 % 13.250 € 23.390 €

45 % 23.390 € 40.480 €

50 % 40.480 € ….



Werknemer (1)

Rechtstreeks

— Arbeidsovereenkomst
• Mondeling of schriftelijk?
• Duur: bepaalde of onbepaalde duur?
• Bepaald werk?
• Voltijds of deeltijds?

— Checklist
• Gegevens werkgever/werknemer
• Begin- en eventuele einddatum
• Functie/uit te voeren werk
• Bezoldiging (+ eventuele voordelen):

– Minimumlonen volgens CAO’s
– PC 304 (Podium & muziek)
– PC 303 (Filmbedrijf) en PC 227 (Audiovisuele sector)
– PC 329 (Socio-cultureel)

• Andere arbeidsvoorwaarden



Werknemer (1)

Rechtstreeks

— Verplichtingen werkgever

• Dimona-aangifte
• Aansluiten kinderbijslagfonds
• Aansluiten bij externe dienst voor preventie en bescherming
• Verzekering arbeidsongevallen
• Loonsberekening
• Inhouden en doorstorten bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen
• Uitbetalen nettoloon
• Afleveren van sociale documenten (C4, …)



Werknemer (2)

Opdrachtgever

Kunstenaar SBK

Opdracht Factuur

Arbeidsovereenkomst



Werknemer (2)

Sociaal Bureau voor Kunstenaars

— Kostprijs: van het factuurbedrag wordt afgetrokken:
• Btw (0, 6 of 21%)
• Commissie (6 à 8%)
• SZ Werkgever (min. 25%)

• SZ Werknemer (13,07%)
• Bedrijfsvoorheffing (min. 22 %)

Bruto

Netto



Werknemer (3)

Artikel 1bis RSZ-wet

— Vanaf 2003 (gewijzigd 2013), al wie:
• Artistieke prestaties levert
• Tegen betaling van een loon
• In opdracht
• Indien geen arbeidsovereenkomst afgesloten kon worden

Opdrachtgever Werkgever 

Werknemer                 

Visum

Commissie 
Kunstenaars



Zelfstandige

— Verplichtingen/administratie
• Ondernemingsnummer aanvragen: inschrijving KBO
• Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds: kwartaalbijdragen
• Aansluiting ziekenfonds
• Btw (aanrekenen, aangifte, doorstorten) hetzij vrijstelling (vragen)

• Zelfstandigheidsverklaring Commissie Kunstenaars

• Voorafbetalingen (Personenbelasting)

— Factureren!
• Verplichte vermeldingen: identificatie
• Algemene voorwaarden



Zelfstandige

— Bijberoep: voorwaarden
• Principe:

– Gemiddeld halftijds werken als werknemer (19/38u) per kwartaal
– Andere regels indien:

o Onderwijs 
• Indien vastbenoemd: 60% voltijdse betrekking
• Indien niet-vastbenoemd: 50% voltijdse betrekking

o Ambtenaar
• 200 dagen of 8 maanden werken
• Toestemming?



Zelfstandige

— Maar wat als ik:

• Geen hoofdberoep heb?

• Een werkloosheidsuitkering krijg?

– Studenten
o 18- 25 jaar
o Minstens 27 studiepunten of 17 uren les per week
o Voorlopige sociale bijdragen: ZS in bijberoep: 78,51 €/kwartaal
o Definitieve sociale bijdragen: 

o Belastingvrije som: € 8.860

Inkomen Bijdragen

0 € 6.923,69 € /

6.923,69 € 13.847,39 € 20,50 %

13.847,39 € … Hoofdberoep



Zelfstandige

— Maar wat als ik:

• Geen hoofdberoep heb?

• Een werkloosheidsuitkering krijg?

– Gelijkgesteld met ZS in bijberoep (artikel 37)
o Netto-inkomen/jaar ≤ 7.253,83 euro
o Wie?

• Personen ten laste van gehuwde partner
• Weduwe of weduwnaar met overlevingspensioen

Opgelet: geen opbouw pensioen of recht op ziekte-uitkeringen



Zelfstandige

—Maar wat als ik:

• Geen hoofdberoep heb?

• Een werkloosheidsuitkering krijg?

– Artistieke activiteit: waar moet ik op letten? 
o Netto belastbaar bedrag/j. ≤ 4.446,00 EUR

• Geen impact op uitkering
• Hoger inkomen? Uitkering/dag daalt met 1/312e van het 

overschrijdende bedrag
• Ook inkomsten uit auteursrechten en occasioneel inkomen



Zelfstandige

—Maar wat als ik:

• Geen hoofdberoep heb?

• Een werkloosheidsuitkering krijg?

– Starterslabo / Jobyourself
o Zelfstandige activiteit starten via ondernemingsnummer labo
o Hulp bij opstellen business- en financieel plan

– Springplank naar zelfstandige
o Niet voor artistieke activiteit
o Behoud uitkering + ZS in bijberoep



‘Het kunstenaarsstatuut’

Over welke voordelen hebben we het dan:

1. Cachetregel (toegang)
• Voordelige berekening gewerkte dagen: via taakloon 
• Enkel voor wie artistieke activiteiten uitoefent

2. Neutralisatie van het voordeel
• Uitkering blijft op hetzelfde niveau in ruil voor gewerkte dagen
• Voor wie artistieke & technische en ondersteunende activiteiten in de sector uitoefent

3. Passende dienstbetrekking (zoekgedrag)
• Niet verplicht solliciteren in ruil voor gewerkte dagen
• Enkel voor wie artistieke activiteiten uitoefent

4. Combinatie met artistieke activiteit (cumulregel)



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?


