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KUNSTENAARSSTATUUT
www.kunstenloket.be

VOORWOORD
Het Kunstenloket krijgt heel wat kunstenaars over de vloer. Zij hebben veel vragen over de zakelijke
aspecten van het artistieke beroep.
Zo zijn er verschillende mogelijkheden om een kunstenaar voor zijn artistieke prestaties te vergoeden. Kunstenaars en organisatoren weten niet altijd goed wat deze mogelijkheden zijn en dat is begrijpelijk. Voor kunstenaars-vluchtelingen is het nog moeilijker.
Ook de vluchtelingen die in ons land bescherming zoeken, beschikken over de meest uiteenlopende
talenten, waaronder heel wat artistieke.
Via deze brochure hopen we één van de vele obstakels op te ruimen waarover gevluchte kunstenaars
struikelen wanneer ze in onze culturele circuits willen doordringen: het ingewikkelde kluwen van papieren dat zich bevindt op de kruising van de vreemdelingenwet, de arbeidswetgeving en de specifieke
regelingen voor artiesten.
We hopen dat je in deze brochure het antwoord vindt op jouw vragen en de papieren alvast de artistieke inzet van een gevluchte kunstenaar niet meer in de weg staan. Heb je nog vragen, dan kan je
steeds terecht op de respectievelijke websites of bij onze consulenten.

Jan Timmermans
Directeur Kunstenloket vzw
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INLEIDING
Er bestaan verschillende mogelijkheden om een kunstenaar voor zijn artistieke prestatie te vergoeden. Heel veel kunstenaars en organisatoren weten niet goed wat deze mogelijkheden zijn en dat is
begrijpelijk.
Het wordt nog moeilijker als de kunstenaar niet de Belgische nationaliteit heeft.
Om kunstenaars en organisatoren hierover beter te informeren, biedt het Kunstenloket je deze brochure aan.
Een Belgische kunstenaar kan voor een artistieke opdracht op één van volgende wijzen worden vergoed:
-- via de reële kostenvergoeding;
-- via de vrijwilligersvergoeding;
-- via de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars;
-- als werknemer;
-- als zelfstandige.

Sommige vreemdelingen – dit zijn personen die niet de Belgische nationaliteit hebben – worden op
dezelfde wijze als Belgische kunstenaars vergoed. Anderen moeten extra voorwaarden naleven en nog
een andere groep vreemdelingen kan helemaal niet worden vergoed als kunstenaar.
Deze brochure is onderverdeeld in twee delen. In het eerste algemene deel worden de verschillende
vergoedingswijzen (de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars, werknemer en zelfstandige) en
de bijkomende voorwaarden voor vreemdelingen uitgelegd. In het tweede deel overlopen we de vergoedingswijzen voor volgende vreemdelingen:
-- de asielzoeker;
-- de erkende vluchteling;
-- de subsidiair beschermde;
-- de geregulariseerde op basis van een lange asielprocedure;
-- de staatloze;
-- de uitgeprocedeerde asielzoeker.
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DEEL 1
HOE KAN JE VOOR EEN ARTISTIEKE PRESTATIE WORDEN VERGOED?
1.

De forfaitaire kostenvergoeding

1.1.

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)

1.1.1. Wat houdt dit in?
Iedereen die een artistieke prestatie en/of een artistiek werk levert, kan de kleine vergoedingsregeling ontvangen.
Artistieke prestatie?
Een artistieke prestatie wordt in de wetgeving als volgt gedefinieerd: “Onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken dient te worden verstaan 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.”1
Bij twijfel of een prestatie artistiek is, kan je de Commissie Kunstenaars contacteren2.
Voorwaarden?
De kleine vergoeding is een vaste kostenvergoeding. Je moet je kosten niet bewijzen via facturen
of andere stukken. Op deze vergoedingen moet je geen sociale bijdragen en belastingen betalen. De
keerzijde hiervan is dat je geen sociale bescherming opbouwt. Wel moet je een aantal voorwaarden
naleven:
1.
2.
3.
4.
5.

Het maximumbedrag per dag mag niet meer zijn dan 123,30 euro.
Je mag per jaar maximum 2.466,34 euro ontvangen met de kleine vergoedingsregeling3.
Je mag maximum 30 dagen van de regeling gebruik maken.
Je mag maximum 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever een vergoeding krijgen.
Je moet in het bezit zijn van de kunstenaarskaart.

1 Artikel 1bis RSZ-wet.
2 De Commissie Kunstenaars
Adres: FOD Sociale Zekerheid
DG Sociaal Beleid, Kruidtuinlaan 50, bus 115 Administratief Centrum Kruidtuin | Finance Tower, 1000 Brussel
Telefoon: 02 528 61 34 of 02 528 63 97
E-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be
3 Bedragen geldig vanaf 1 januari 2016. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
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Aanvraag kunstenaarskaart
De aanvraag van een ‘kunstenaarskaart’ bij de Commissie Kunstenaars is verplicht i.g.v. vergoeding via
de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.
De kunstenaarskaart wordt toegekend onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag. De Commissie Kunstenaarslevert samen met de kaart ook een overzicht van prestaties, dat per kalenderjaar dient te
worden bijgehouden.
De kaart en het overzicht van prestaties moeten ter beschikking van de inspectie zijn op de werkplek.
Het overzicht van prestaties wordt door de kunstenaar dus ingevuld uiterlijk wanneer een prestatie
van start gaat, en bevat volgende informatie:
-- de aard van de prestatie;
-- de datum van de prestatie;
-- de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever;
-- het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding;
-- de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer;
-- de handtekening van de opdrachtgever.
Het aanvraagformulier voor de kunstenaarskaart kan je terugvinden via de website van het Kunstenloket.
1.1.2. Zijn er bijkomende voorwaarden voor vreemdelingen?
Of de kleine vergoedingsregeling kan gebruikt worden door vreemdelingen hangt af of de prestatie
wordt uitgevoerd in ‘ondergeschikt verband’.
Ondergeschikt verband?
Er is sprake van ondergeschikt verband van zodra je opdrachtgever bepaalt hoe je de opdracht moet
organiseren en uitvoeren.
Voorbeeld:
Een muzikant die in één orkest speelt en waarbij de dirigent beslist wat, wanneer en waar er wordt
gespeeld.
Ondergeschikt verband is niet: een solist die zelf zijn speelagenda bepaalt en voor verschillende opdrachtgevers speelt.
Als de prestatie wordt uitgevoerd in ondergeschikt verband kan enkel de vreemdeling die geen arbeidskaart nodig heeft om te werken de kleine vergoedingsregeling gebruiken.
Dit wil dus zeggen dat de vreemdeling die een arbeidskaart C moet aanvragen om te mogen werken,
uitgesloten is van de kleine vergoedingsregeling.
Als de prestatie niet wordt uitgevoerd in ondergeschikt verband, mag elke vreemdeling die legaal in
België verblijft de kleine vergoedingsregeling gebruiken.
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Wat zijn de voordelen?
-- geen belastingen betalen
-- geen sociale bijdragen betalen
Wat zijn de nadelen?
-- geen opbouw van sociale bescherming
-- geen verplichte verzekering
Wat te doen?
-- kunstenaarskaart aanvragen bij de Commissie Kunstenaars

1.2.

De vrijwilligersvergoeding

1.2.1. Wat houdt dit in?
De vrijwilligersvergoeding is forfaitaire kostenvergoeding die je kan ontvangen in kader van vrijwilligerswerk.4
Je ontvangt een forfaitair bedrag, zonder je effectief gemaakte kosten te moeten bewijzen. Het gaat
om maximum 32,71 euro per dag met een maximum van 1308,38 euro per jaar. Als je een vast bedrag
krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum is 2000 km vervoerskosten per jaar.
1.2.2. Zijn er bijkomende voorwaarden voor vreemdelingen?
Volgens artikel 9 van de wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt de reglementering m.b.t. arbeidskaarten (wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers) uitdrukkelijk uitgesloten i.g.v. vrijwilligerswerk door:
-- een vreemdeling met een “verblijf dat gedekt is door een verblijfstitel of document toegekend
krachtens de Verlijfswet van 15 december 1980”. Het gaat om bv. de electronische verblijfskaarten,
het attest van immatriculatie,…

4 Vrijwilligerswerk wordt in artikel 3, 1° van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers gedefinieerd
als volgt: “vrijwilligerswerk is elke activiteit :
a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een
groep of organisatie of van de samenleving als geheel;
c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht;
d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

7.

-- elkeen die recht heeft op materiële opvang volgens artikel 2,2° van de Opvangwet van 12 januari
2007 behalve gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verlijf. Het gaat om bv. asielzoekers
in procedure, maar ook afgewezen asielzoekers met een verlengd recht op opvang,…
Wanneer een “begunstigde van de opvang’ zijn dagvergoeding in de opvang wenst te behouden wanneer hij als vrijwilliger aan de slag is moet er op voorhand een melding gebeuren bij Fedasil.5
Fedasil kan het vrijwilligerswerk voor begunstigden van de opvang beperken of verbieden, of de cumulatie met de dagvergoeding beperken of verbieden als het kan aantonen dat:
1. Deze activiteit de kenmerken van het vrijwilligerswerk niet vertoont in de zin van deze wet.
2. De activiteit door de aard ervan, de duur en de frequentie of wegens het kader waarin zij past, geen
kenmerken of geen kenmerken meer vertoont van een activiteit die gewoonlijk wordt uitgeoefend
door vrijwilligers in het verenigingsleven.
3. De activiteit afbreuk doet aan de goede werking van de opvangstructuur of aan de behoeften van
de begeleiding.
4. Er elementen zijn die misbruiken doen vermoeden6.

Wat zijn de voordelen?
- geen belastingen betalen
- geen sociale bijdragen betalen
Wat zijn de nadelen?
- geen opbouw van sociale bescherming
Wat te doen?
- melding bij Fedasil

5 Die melding kan per mail aan de regioverantwoordelijke van Fedasil.
6 Artikel 21 wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
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2.

Als werknemer

2.1.

Wat houdt dit in?

Als werknemer ben je beschermd tegen een aantal sociale risico’s. Zo heb je recht op gezinsbijslag,
pensioen, werkloosheidsuitkering, uitkering bij arbeidsongeschiktheid, vakantiegeld, ziekteverzekering, ...
Je hebt natuurlijk ook plichten: je moet sociale bijdragen betalen. De werknemer betaalt een deel van
de sociale bijdragen en de werkgever betaalt een deel.

De loonkost is samengesteld uit volgende delen:
Werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid

minimum 24,92 % van brutoloon, eventueel
verminderd volgens de doelgroepvermindering
voor kunstenaars

Brutoloon

= Loonkost
— werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid

Werknemersbijdrage voor sociale zekerheid

13,07 % van brutoloon

Bedrijfsvoorheffing
(= voorschot voor belastingen)

Variabel, afhankelijk van het loon

Nettoloon

= Brutoloon
— werknemersbijdrage voor sociale zekerheid
— bedrijfsvoorheffing

Dit bedrag wordt vermeerderd met de kostenvergoedingen en op je rekening gestort.

Iemand valt onder het sociaal statuut van de werknemer wanneer er een arbeidsovereenkomst met
de opdrachtgever wordt afgesloten.
Ook wanneer er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst kan iemand die prestaties of werken van
artistieke aard levert, beschermd zijn onder het sociaal statuut van werknemer.
Het bekomen van een kunstenaarsvisum bij de Commissie Kunstenaars is hiertoe een noodzakelijke
voorwaarde.
Meer hierover vind je op de website van het Kunstenloket – onder ‘kunstenaarsstatuut’.
2.2. Zijn er bijkomende voorwaarden voor vreemdelingen?
Bepaalde vreemdelingen moeten een arbeidskaart aanvragen om te kunnen werken als werknemer.
Een arbeidskaart is een toelating die door de bevoegde overheid wordt gegeven om als werknemer
aan de slag te gaan.
9.

Onbeperkt verblijfsrecht
Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, kan je werken zonder arbeidskaart.
Beperkt verblijfsrecht
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfsrecht dat je hebt verkregen omwille van een andere
reden dan arbeid, moet je een arbeidskaart C aanvragen om te kunnen werken als werknemer.
Met een arbeidskaart C kan je om het even welk werk voor om het even welke werkgever in heel België
verrichten. Je werkgever vervult dezelfde formaliteiten als voor Belgische werknemers. De geldigheidsduur van de arbeidskaart wordt steeds uitdrukkelijk vermeld op de kaart. Deze is afhankelijk
van de duur van je verblijfsrecht. Indien je jouw recht op verblijf verliest, dan is de arbeidskaart C niet
meer geldig.
Je moet de arbeidskaart C aanvragen bij de provinciale migratiedienst van je verblijfplaats in België.
Je moet hiervoor bepaalde formaliteiten naleven zoals o.a. bepaalde formulieren invullen, kopie van
de verblijfstitel bijvoegen, ... De migratiedienst stelt een onderzoek in en gaat na of je voldoet aan alle
voorwaarden.
Indien het resultaat van het onderzoek positief is, maakt de migratiedienst een arbeidskaart C op en
stuurt deze naar de burgemeester van de gemeente waar je verblijft. Je zal dan door de gemeente
worden uitgenodigd om de arbeidskaart C te komen afhalen.
Indien het resultaat van het onderzoek negatief is, kan je beroep aantekenen bij de bevoegde
Gewestminister van Werk.
De arbeidskaart C kan worden hernieuwd wanneer je nog steeds aan de voorwaarden voldoet zoals bij
de eerste aanvraag en de aanvraag tijdig gebeurt7.
Geen verblijfsrecht
Wanneer je illegaal in België verblijft, kan je geen arbeidskaart aanvragen en bijgevolg niet werken
als werknemer.
Wat zijn de voordelen?
-- opbouw van sociale bescherming
Wat te doen?
-- de werkgever vervult de werkgeversverplichtingen
-- de kunstenaar moet enkel zijn belastingaangifte invullen
-- de kunstenaar moet eventueel een arbeidskaart C aanvragen

7 De wetgeving over arbeidskaarten vind je terug in de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers).
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3.

Als zelfstandige

3.1.

Wat houdt dit in?

Als zelfstandige ben je beschermd tegen een aantal sociale risico’s. Zo heb je recht op gezinsbijslag,
pensioen, uitkering bij arbeidsongeschiktheid, ziekteverzekering, ...
Opgelet! De uitkeringen die je als zelfstandige ontvangt zijn evenwel niet even hoog als deze van
werknemers en als zelfstandige ben je niet beschermd tegen werkloosheid!
Je hebt natuurlijk ook plichten: je moet sociale bijdragen betalen op je netto-beroepsinkomsten (dit
is na aftrek van kosten).
Ongeacht de hoogte van je inkomsten, betaal je als zelfstandige in hoofdberoep in ieder geval een
minimumbijdrage van 666,80 euro per kwartaal.
Wanneer je zelfstandige wordt, moet je je melden bij de kruispuntenbank van ondernemingen, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een btw-nummer aanvragen.
Wie dat wenst kan ook een zelfstandigheidsverklaring aanvragen. De zelfstandigheidsverklaring is
geen wettelijke verplichting maar een mogelijkheid voor diegenen die prestaties leveren van artistieke aard in opdracht en dit wensen te doen onder het statuut van zelfstandige.
De zelfstandigheidsverklaring wordt toegekend na een positieve beslissing van de Commissie en heeft
als doel:
-- zekerheid te verschaffen (voor maximum 2 jaar) dat je voor het omschreven werk inderdaad zelfstandige bent (zo komt de opdrachtgever achteraf niet voor verrassingen te staan);
-- de haalbaarheid van een zelfstandig statuut te toetsen en zo de duurzaamheid ervan te verhogen.
De Commissie gaat immers na of het zelfstandige statuut “wenselijk” is, rekening houdende met de
professionele situatie van de kunstenaar.
Het aanvraagformulier voor de zelfstandigheidsverklaring kan je terugvinden via de website van het
Kunstenloket.
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3.2. Zijn er bijkomende voorwaarden voor vreemdelingen?
Om te werken als zelfstandige, hebben sommige vreemdelingen een beroepskaart nodig. Een beroepskaart is een toelating van de bevoegde overheid om als zelfstandige te kunnen werken.
Onbeperkt verblijfsrecht
Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, kan je je vestigen als zelfstandige zonder een
beroepskaart aan te vragen.
Beperkt verblijfsrecht
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfrecht, moet je een beroepskaart aanvragen om als zelfstandige aan de slag te gaan.
De kaart wordt toegekend op basis van drie criteria:
1. Recht op verblijf: je moet beschikken over een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister(BIVR8
of elektronische A/B kaart) of een attest van immatriculatie (oranje kaart).
2. Het naleven van reglementaire verplichtingen: bv. het aantonen van beroepskennis, de statuten van
de onderneming dienen in orde te zijn, …
3. Het belang van het project: men onderzoekt het economisch (of artistiek / cultureel) nut van de activiteit.
Bij een beperkt onzeker statuut (bv. een oranje kaart voor asielzoekers) gaat men ook na of de economische activiteit te combineren valt met dit onzekere verblijfsrecht.
De beroepskaart wordt toegekend voor een termijn van maximaal vijf jaar. De geldigheid van de beroepskaart is verbonden aan het recht op verblijf. Indien er een einde komt aan je recht op verblijf, is
de beroepskaart niet langer geldig.
Een beroepskaart moet je aanvragen bij het ondernemingsloket. De aanvraag bestaat uit het invullen
van een aanvraagformulier (op te vragen bij het ondernemingsloket) en het toevoegen van verschillende bijlagen (o.a. een bewijs van goed gedrag en zeden van maximaal drie maanden oud, attesten
van beroepsbekwaamheid, …). Het ondernemingsloket stuurt de aanvraag door naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die een beslissing neemt over de aanvraag.
In het geval van een positieve beslissing, geeft het ondernemingsloket je een beroepskaart.
Indien een negatieve beslissing wordt genomen, kan je beroep indienen bij de Minister van Middenstand.

8 Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister.
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Na vijf jaar moet je een hernieuwing aanvragen. Een verlenging of hernieuwing moet je minstens drie
maanden vóór het verstrijken van de vorige machtiging aanvragen bij het ondernemingsloket.9

Wat zijn de voordelen?
-- opbouw van sociale bescherming (echter beperkter dan werknemers)
Wat te doen?
-- melden bij de kruispuntenbank van ondernemingen
-- aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
-- belastingaangifte invullen
-- eventueel btw-nummer aanvragen
-- eventueel zelfstandigheidsverklaring aanvragen

9 De wetgeving over de beroepskaart vind je terug in de Wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de
zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. In het Koninklijk Besluit van 3 februari 2003 worden
bepaalde categorieën van vreemdelingen vrijgesteld van het houden van een beroepskaart.
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DEEL 2
HOE KAN JE ALS VREEMDELING VOOR EEN ARTISTIEKE PRESTATIE
WORDEN VERGOED?
1.

Hoe kan een asielzoeker worden vergoed?

Een asielzoeker is een vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend en wiens asielprocedure
lopende is.
Verblijfsdocument: attest van immatriculatie (oranje kaart) van drie maanden die verlengbaar is.
1.1.

De forfaitaire kostenvergoeding

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)
Als de prestatie wordt uitgevoerd in ondergeschikt verband kan je de kleine vergoedingsregeling niet
gebruiken.
Als de prestatie niet wordt uitgevoerd in ondergeschikt verband, kan je jouw artistieke prestaties laten
vergoeden met de kleine vergoedingsregeling.
De vrijwilligersvergoeding
Een vergoeding als vrijwilliger kan rekening houdend met de voorwaarden omschreven onder punt
1.2.2. van deel 1.
1.2.

Als werknemer

Als je jouw asielaanvraag hebt ingediend en deze ontvankelijk werd verklaard, heb je recht om, na een
wachtperiode van 4 maanden, te werken met een arbeidskaart C10.

1.3.

Als zelfstandige

Je moet een beroepskaart aanvragen. Als je beschikt over een beroepskaart, kan je jouw artistieke
activiteit uitoefenen als zelfstandige.

10 Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de
uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

14.

2.

Hoe kan een erkende vluchteling worden vergoed?

De erkende vluchteling is een vreemdeling aan wie de vluchtelingenstatus is toegekend. De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras,
godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep:
-- zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit en die de bescherming van dit land
niet kan of door deze vrees niet wil inroepen;
-- of die geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewoonlijke verblijfplaats had, maar daarheen niet kan of door deze vrees niet wil terugkeren.
Verblijfsdocument: onbeperkte duur (elektronische B-kaart of BIVR11 onbeperkt verblijf).

2.1.

De forfaitaire kostenvergoeding

Je kan jouw artistieke prestaties laten vergoeden met de kleine vergoedingsregeling of vrijwilligersvergoeding.
Opgelet! Je kan binnen hetzelfde jaar voor artistieke prestaties de vrijwilligersvergoeding en de KVR
niet combineren.

2.2. Als werknemer
Je kan werken als werknemer en hebt geen arbeidskaart nodig.

2.3. Als zelfstandige
Je kan werken als zelfstandige en hebt geen beroepskaart nodig.

11 Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister.

15.

3.

Hoe kan een subsidiair beschermde worden vergoed?

De subsidiair beschermde is een vreemdeling aan wie de subsidiaire beschermingsstatus is toegekend. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die niet in aanmerking
komt voor de vluchtelingenstatus, noch voor een regularisatie op grond van medische redenen12 en
kan aantonen dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt als hij zou terugkeren naar zijn land
van herkomst.
Verblijfsdocument: als subsidiair beschermde krijg je eerst een verblijfsrecht van beperkte duur (elektronische A-kaart of BIVR beperkt verblijf). Het beperkt verblijf geldt voor één jaar, maar is verlengbaar. Na vijf jaar, te tellen vanaf de indiening van je asielaanvraag, krijg je een verblijfsrecht van
onbeperkte duur (elektronische B-kaart of BIVR onbeperkt verblijf).

3.1.

De forfaitaire kostenvergoeding

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfsrecht en de artistieke prestatie wordt uitgevoerd in
ondergeschikt verband kan je de kleine vergoedingsregeling niet gebruiken.
Als de prestatie niet wordt uitgevoerd in ondergeschikt verband, kan je jouw artistieke prestaties laten
vergoeden met de kleine vergoedingsregeling.
Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, kan je jouw artistieke prestaties laten vergoeden met de kleine vergoedingsregeling, ongeacht of je al dan niet in ondergeschikt verband werkt.
De vrijwilligersvergoeding
Je kan voor een vrijwilligersvergoeding ontvangen rekening houdend met de voorwaarden omschreven onder punt 1.2.2. van deel 1.
Opgelet! Je kunt beide vergoedingen (KVR en vrijwilligersvergoeding) niet combineren voor je artistieke prestaties.

3.2. Als werknemer
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfsrecht, moet je een arbeidskaart C aanvragen om te
kunnen werken als werknemer.
Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, heb je geen arbeidskaart C nodig om te werken
als werknemer.

12 Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.
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3.3. Als zelfstandige
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfsrecht, moet je een beroepskaart aanvragen om te kunnen werken als zelfstandige.
Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, heb je geen beroepskaart nodig om te werken
als zelfstandige.
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4.

Hoe kan een persoon die geregulariseerd is op basis van een lange
asielprocedure worden vergoed?

De persoon die geregulariseerd is op basis van een lange asielprocedure13 is een vreemdeling die
een verblijfsmachtiging heeft verkregen wegens een onredelijk lange asielprocedure14. Gedurende de
regularisatieaanvraag verblijft hij illegaal in België totdat een positieve beslissing wordt genomen.
Verblijfsdocument: de vreemdeling kan een beperkt verblijf (elektronische A-kaart of BIVR15 beperkt
verblijf) of onbeperkt verblijf (elektronische B-kaart of BIVR onbeperkt verblijf) toegekend krijgen.

4.1.

De forfaitaire kostenvergoeding

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfsrecht van één jaar waarvan de verlenging van verblijf
afhankelijk wordt gemaakt van tewerkstelling en de artistieke prestatie wordt uitgevoerd in ondergeschikt verband, kan je de kleine vergoedingsregeling niet gebruiken.
Als de prestatie niet wordt uitgevoerd in ondergeschikt verband, kan je jouw artistieke prestaties laten
vergoeden met de kleine vergoedingsregeling.
Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, kan je jouw artistieke prestaties laten vergoeden met de kleine vergoedingsregeling.
De vrijwilligersvergoeding
Je kan voor een vrijwilligersvergoeding ontvangen rekening houdend met de voorwaarden omschreven onder punt 1.2.2. van deel 1.
Opgelet! Je kunt beide vergoedingen (KVR en vrijwilligersvergoeding) niet combineren voor je artistieke prestaties.

4.2. Als werknemer
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfsrecht van één jaar waarvan de verlenging van verblijf
afhankelijk wordt gemaakt van tewerkstelling, moet je een arbeidskaart C hebben om te kunnen werken als werknemer.

13 Je bekomt de verblijfsmachtiging via een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis (voorheen artikel 9.3) van de
Vreemdelingenwet van 15 december 1980.
14 Buiten de onredelijk lange asielprocedure zijn er nog andere gronden waarop je een regulasarieaanvraag kan indienen
(bv. medische redenen), maar deze gronden worden niet besproken in deze brochure.
15 Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister.
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Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, heb je geen arbeidskaart nodig om te werken
als werknemer.
4.3. Als zelfstandige
Wanneer je beschikt over een beperkt verblijfsrecht, moet je een beroepskaart aanvragen om te kunnen werken als zelfstandige.
Wanneer je beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht, heb je geen beroepskaart nodig om te kunnen
werken als zelfstandige.
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5.

Hoe kan een staatloze worden vergoed?

De staatloze is een vreemdeling die geen enkele nationaliteit heeft en erkend is als staatloze. Aan de
erkenning hangt geen automatisch verblijfsrecht vast. Je moet hiervoor een regularisatie16 aanvragen. Gedurende de regularisatieaanvraag verblijf je illegaal in België totdat een positieve beslissing
wordt genomen. Bij een positieve beslissing, heb je normaal gezien een onbeperkt verblijfsrecht.

5.1.

De forfaitaire kostenvergoeding

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)
Als je nog geen positieve beslissing hebt ontvangen, kan je niet werken via de kleine vergoedingsregeling. Als je een positieve beslissing hebt ontvangen, kan je jouw artistieke prestaties laten vergoeden
met de kleine vergoedingsregeling.
De vrijwilligersvergoeding
Je kan een vrijwilligersvergoeding ontvangen rekening houdend met de voorwaarden omschreven
onder punt 1.2.2. van deel 1.
Opgelet! Je kunt beide vergoedingen (KVR en vrijwilligersvergoeding) niet combineren voor je artistieke prestaties.

5.2. Als werknemer
Als je nog geen positieve beslissing hebt ontvangen, kan je niet werken als werknemer.
Als je een positieve beslissing hebt ontvangen, heb je geen arbeidskaart C nodig om te kunnen werken
als werknemer, indien je een onbeperkt verblijf hebt verkregen.

5.3. Als zelfstandige
Als je nog geen positieve beslissing hebt ontvangen, kan je niet werken als zelfstandige.
Als je een positieve beslissing hebt ontvangen, heb je geen beroepskaart nodig om te kunnen werken
als zelfstandige, indien je een onbeperkt verblijf hebt verkregen.

16 De regularisatie wordt aangevraagd op basis van artikel 9bis (voorheen artikel 9.3) van de Vreemdelingenwet van 15
december 1980.

20.

6.

Hoe kan een uitgeprocedeerde asielzoeker worden vergoed?

De uitgeprocedeerde asielzoeker is een vreemdeling van wie de asielprocedure is afgelopen en een
negatieve beslissing heeft gekregen. Indien de uitgeprocedeerde asielzoeker een regularisatie aanvraagt, verblijft hij illegaal op het grondgebied tot een eventuele positieve beslissing wordt genomen.

6.1.

De forfaitaire kostenvergoeding

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)
Je verblijft illegaal in het land en kan dus ook niet werken met de kleine vergoedingsregeling.
De vrijwilligersvergoeding
Je kan een vrijwilligersvergoeding ontvangen rekening houdend met de voorwaarden omschreven
onder punt 1.2.2. van deel 1.
Opgelet! Je kunt beide vergoedingen (KVR en vrijwilligersvergoeding) niet combineren voor je artistieke prestaties.

6.2. Als werknemer
Je verblijft illegaal in het land en kan dus ook niet werken. De arbeidskaart C wordt enkel afgegeven
op basis van een geldig verblijfsrecht.

6.3. Als zelfstandige
Je kan geen beroepskaart aanvragen omdat je niet beschikt over een geldig verblijfsrecht. Als je geen
geldig verblijfsrecht hebt, kan je wel een aanvraag voor een beroepskaart indienen bij de diplomatieke
of consulaire post van België in je herkomstland of het land waar je gemachtigd bent om te verblijven.
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7.

Schematische samenvatting

KLEINE VERGOEDINSREGELING
Wat zijn de voordelen?
- geen belastingen, geen sociale bijdragen betalen
Wat zijn de nadelen?
- geen opbouw van sociale bescherming
Wat te doen?
- kunstenaarskaart aanvragen
Is het mogelijk?
- asielzoeker:
ondergeschikt verband: nee
geen ondergeschikt verband: ja
- erkende vluchteling: ja
- subsidiair beschermde:
beperkt verblijfsrecht:
ondergeschikt verband: nee
geen ondergeschikt verband: ja
onbeperkt verblijfsrecht: ja
- persoon geregulariseerd op basis van lange asielprocedure:
beperkt verblijfsrecht:
ondergeschikt verband: nee
geen ondergeschikt verband: ja
onbeperkt verblijfsrecht: ja
- staatloze: onbeperkt verblijfsrecht: ja
- uitgeprocedeerde asielzoeker: nee
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WERKNEMER

Wat zijn de voordelen?
- opbouw van sociale bescherming
Wat te doen?
- werkgever vervult de werkgeversverplichtingen
- kunstenaar moet belastingaangifte invullen
- kunstenaar moet eventueel arbeidskaart C aanvragen
Is het mogelijk?
- asielzoeker:
ja, na wachttijd van 4 maanden - arbeidskaart C aanvragen
- erkende vluchteling: ja
- subsidiair beschermde:
beperkt verblijfsrecht: ja, maar arbeidskaart C aanvragen
onbeperkt verblijfsrecht: ja
- persoon geregulariseerd op basis van lange asielprocedure:
beperkt verblijfsrecht: ja, maar arbeidskaart C aanvragen
onbeperkt verblijfsrecht: ja
- staatloze: onbeperkt verblijfsrecht: ja
- uitgeprocedeerde asielzoeker: nee
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ZELFSTANDIGE

Wat zijn de voordelen?
- opbouw van sociale bescherming
Wat te doen?
- melden bij de kruispuntenbank van ondernemingen
- aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
- belastingaangifte invullen
- eventueel beroepskaart aanvragen
- eventueel btw-nummer aanvragen
Is het mogelijk?
- asielzoeker:
Ja, maar beroepskaart aanvragen- erkende vluchteling: ja
- subsidiair beschermde:
beperkt verblijfsrecht: ja, maar beroepskaart aanvragen
onbeperkt verblijfsrecht: ja
- persoon geregulariseerd op basis van lange asielprocedure:
beperkt verblijfsrecht: ja, maar beroepskaart aanvragen
onbeperkt verblijfsrecht: ja
- staatloze: onbeperkt verblijfsrecht: ja
- uitgeprocedeerde asielzoeker: nee
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8.

Nog meer vragen?

Heb je nog meer vragen over de vergoedingswijzen, dan kan je altijd de consulenten van het Kunstenloket contacteren via het contactformulier op de website.
Heb je eerder vragen over de asielprocedure, opvang, regularisatie, naturalisatie, … dan kan je best
contact opnemen met de juridische dienst van bv. Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
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