
Doelgroepvermindering kunstenaars
Bijlage bij de calculator loonbegroting

Sinds 1 januari 2014 wordt de vermindering voor de tewerkstelling van
kunstenaars die sinds 2003 bestond, geïntegreerd als doelgroepvermindering in
het systeem van de geharmoniseerde verminderingen.

Met de 6de staatshervorming werd de doelgroepvermindering vanaf 2015 een
bevoegdheid van de gewesten. De doelgroepvermindering kunstenaars loopt
vooralsnog gelijk in de drie Gewesten (ter info : voor andere
doelgroepverminderingen, bvb. jongeren en ouderen, is er een aparte regeling in
het Waalse, Brusselse en Vlaamse Gewest).

Betrokken werkgevers
Alle werkgevers, zowel van de privésector als van de openbare sector komen in aanmerking
voor de vermindering.

Betrokken werknemers
Zowel de kunstenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, als de kunstenaars
die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon
artistieke prestaties leveren en/of in opdracht artistieke werken produceren, komen voor de
vermindering in aanmerking. Voor statutaire kunstenaars tewerkgesteld in de openbare
sector, is de vermindering dus niet van toepassing.

Onder artistieke prestaties wordt verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van
artistieke oeuvres in de audiovisuele sector, in de beeldende kunsten, in de muziek, de
literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.

Het refertekwartaalloon van de kunstenaar bedraagt minstens 3 maal het GGMMI geldig
voor de 1ste maand van het kwartaal. Vanaf het 1ste kwartaal van 2022 bedraagt deze
ondergrens dus 5.074,20 EUR.

Bedrag van de vermindering
De vermindering wordt toegekend gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. De
doelgroepvermindering mag voor een kunstenaar nooit meer bedragen dan 517,00 EUR per
kwartaal per tewerkstellingslijn. Het betreft een aftopping van het absolute
verminderingsbedrag, na het in rekening brengen van de prestatiebreuk en de
multiplicatiefactor. Via deze techniek zal bij onvolledige prestaties de vermindering sneller
stijgen bij toename van de prestaties, maar slechts tot een absoluut verminderingsbedrag.

Cumul met andere RSZ-kortingen
De doelgroepvermindering artiest kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering
en de Sociale Maribel (Categorie 2 van de werkgevers)
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https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/artists.html
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/artists.html
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/structuralreduction.html


Bijkomende info
Zie hier.
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https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/artists.html

