RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
FORMULIER C1-ARTIEST
VERKLARING VAN COMMERCIELE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN EN/OF
VAN INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN

UI en datumstempel

datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE

(1, 2)

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de uitleg op het toelichtingsblad
INSZ           
identificatienummer sociale zekerheid
(zie keerzijde van uw identiteitskaart)

...........................................................................................................................................................................
Naam
voornaam

U heeft op het FORMULIER C1 verklaard dat:
- u een commerciële artistieke activiteit uitoefent
- u inkomsten voortvloeiend uit artistieke activiteiten ontvangt




vul de rubrieken I, II, III en IV in
vul de rubrieken III en IV in

RUBRIEK I – WELKE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN OEFENT U UIT ? (3)
Opgelet: U heeft net artistieke activiteiten aangegeven. . Dit verleent u voordelen, maar legt u eveneens verplichtingen op. Zo bent u gehouden op het einde van
elke maand uw bezoldigingen per taak te vermelden op het formulier C3-ARTIEST . Informeer u bij uw uitbetalingsinstelling.
U oefent deze activiteiten uit in het
kader van een arbeidsovereenkomst en/of tegen een loon
onderworpen aan de sociale
zekerheid van de loontrekkende
werknemers (4)

Beschrijf uw artistieke activiteiten

U oefent deze activiteit(en) uit als
zelfstandige (5)

Als bijberoep

Als hoofdberoep

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
U bent aangesloten bij een sociaal

verzekeringsfonds voor zelfstandigen

 Neen
 Ja
U bent tewerkgesteld in het kader van een statutaire tewerkstelling  Neen

 Soms  Ja

Beschrijf uw artistieke activiteiten: ...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Sinds wanneer oefent u deze commerciële artistieke activiteit uit? Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (6)

 Ik ben houder van een visum kunstenaar

(7)

Lees het infoblad T53 « Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? » en win inlichtingen in bij uw uitbetalingsinstelling.

03.06.2014/830.20.005

P.1 + P. 2 BESTEMD VOOR HET WB

FORMULIER

C1-ARTIEST – P. 1

VERVOLG C1-ARTIEST

INSZ

        

Naam ............................................................................................

 

RUBRIEK II – ACTIVITEIT ALS BESTUURDER
 BENT U BESTUURDER (AFGEVAARDIGD BESTUURDER, ZAAKVOERDER, BEHEERDER, ENZ..) VAN EEN COMMERCIËLE VENNOOTSCHAP OF VAN EEN VZW DIE
ARTISTIEKE ACTIVITEITEN BEHEERT ? (8)

 neen

 ja, het betreft:

 een commerciële vennootschap
 een VZW



...............................................................................................
naam van de vennootschap of de vzw

.....................................................................................................
.....................................................................................................

...............................................................................................
adres maatschappelijke zetel
Is dit mandaat bezoldigd?

 neen

 met het oog op het beheer van mijn eigen artistieke activiteit
 met een ander of een ruimer doel namelijk:

.....................................................................................................

 ja

Beschrijf uw activiteiten (beheer, activiteit als kunstenaar, …) bij de vennootschap of de vzw en vermeld onder welke hoedanigheid u dit doet (als beheerder, als
vrijwilliger, als werknemer, als zelfstandige, . . . ):
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
RUBRIEK III – INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN

(9)

U heeft op het FORMULIER C1 verklaard dat u inkomsten ontvangt voortvloeiend uit artistieke activiteiten.
1. Oefent u deze activiteiten nog uit?

 ja, ik heb rubriek I en II ingevuld
 neen, ik heb al mijn artistieke activiteiten definitief stopgezet vanaf __ __ / __ __ / __ __ __ __
2. Op hoeveel schat u het netto-belastbaar jaarbedrag van de inkomsten (andere dan loontrekkende of statutair ambtenaar) afkomstig van uw artistieke
activiteiten?
 Houd geen rekening met de inkomsten van uw artistieke activiteiten die u ontvangt als loontrekkende of als statutair ambtenaar.
 Het jaarlijks netto-belastbaar inkomen is gelijk aan het jaarlijks brutobedrag van de inkomsten, verminderd met de bedrijfslasten, -uitgaven, en -verliezen.
............................................ EUR per jaar.
3. Wenst u het geschatte jaarlijks netto-belastbaar inkomen dat u vroeger heeft opgegeven aan te passen?

 neen
 ja het jaarlijks netto-belastbaar inkomen (andere dan loontrekkende of statutair inkomen) voortvloeiend uit mijn artistieke activiteiten wordt nu geschat
op .................................... EUR en ik vraag dat het dagbedrag van mijn werkloosheidsuitkering onmiddellijk aangepast wordt rekening houdend met
deze nieuwe schatting.

 Ik vraag van nu af aan het eventueel onverschuldigd bedrag terug te betalen zonder de definitieve afrekening opgemaakt op basis van het aanslagbiljet
af te wachten.
RUBRIEK IV - VUL DEZE RUBRIEK STEEDS IN
Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is en ik iedere wijziging zal meedelen aan mijn uitbetalingsinstelling.
Ik voeg in bijlage:

 een FORMULIER C144B (aangezien ik niet uitgenodigd wens te worden voor verhoor in het kader van de beslissing omtrent mijn recht op
uitkeringen)

 andere bijlage: ............................................

datum

handtekening van de werkloze

Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in geïnformatiseerde bestanden. Meer uitleg over de bescherming van deze gegevens vindt u in de
RVA-brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die u kan bekomen bij het werkloosheidsbureau of bij uw uitbetalingsinstelling.
De juistheid van uw verklaringen wordt nagegaan door ze te vergelijken met de gegevens in databanken van andere instellingen (ziekenfondsen,
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, RSZ-databanken met gegevens over uw tewerkstelling ...). U kan ook informatie krijgen over de kunstenaars
en de werkloosheidsreglementering in een aparte brochure (eveneens verkrijgbaar bij het werkloosheidsbureau of bij uw uitbetalingsinstelling) of door
raadpleging op internet site RVA (www.rva.be).

P.1 + P. 2 BESTEMD VOOR HET WB

FORMULIER

C1-ARTIEST – P. 2

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
FORMULIER C1-ARTIEST
VERKLARING VAN COMMERCIELE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN EN/OF
VAN INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN

UI en datumstempel

datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de uitleg op het toelichtingsblad
INSZ           
identificatienummer sociale zekerheid
(zie keerzijde van uw identiteitskaart)

...........................................................................................................................................................................
Naam
voornaam

U heeft op het FORMULIER C1 verklaard dat:
- u een commerciële artistieke activiteit uitoefent
- u inkomsten voortvloeiend uit artistieke activiteiten ontvangt




vul de rubrieken I, II, III en IV in
vul de rubrieken III en IV in

RUBRIEK I – WELKE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN OEFENT U UIT ? (3)
Opgelet: U heeft net artistieke activiteiten aangegeven. . Dit verleent u voordelen, maar legt u eveneens verplichtingen op. Zo bent u gehouden op het einde van
elke maand uw bezoldigingen per taak te vermelden op het formulier C3-ARTIEST . Informeer u bij uw uitbetalingsinstelling.
U oefent deze activiteiten uit in het
kader van een arbeidsovereenkomst en/of tegen een loon
onderworpen aan de sociale
zekerheid van de loontrekkende
werknemers (4)

Beschrijf uw artistieke activiteiten

U oefent deze activiteit(en) uit als
zelfstandige (5)

Als bijberoep

Als hoofdberoep

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
U bent aangesloten bij een sociaal

verzekeringsfonds voor zelfstandigen

 Neen
 Ja
U bent tewerkgesteld in het kader van een statutaire tewerkstelling  Neen

 Soms  Ja

Beschrijf uw artistieke activiteiten: ...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Sinds wanneer oefent u deze commerciële artistieke activiteit uit? Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (6)

 Ik ben houder van een visum kunstenaar

(7)

Lees het infoblad T53 « Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? » en win inlichtingen in bij uw uitbetalingsinstelling.

03.06.2014/830.20.005

P.1 + P. 2 BESTEMD VOOR DE UI

FORMULIER

C1-ARTIEST – P. 1

VERVOLG C1-ARTIEST

INSZ

        

 

Naam ............................................................................................

RUBRIEK II – ACTIVITEIT ALS BESTUURDER
 BENT U BESTUURDER (AFGEVAARDIGD BESTUURDER, ZAAKVOERDER, BEHEERDER, ENZ..) VAN EEN COMMERCIËLE VENNOOTSCHAP OF VAN EEN VZW DIE
ARTISTIEKE ACTIVITEITEN BEHEERT ? (8)

 neen

 ja, het betreft:

 een commerciële vennootschap
 een VZW



...............................................................................................
naam van de vennootschap of de vzw
...............................................................................................
adres maatschappelijke zetel
Is dit mandaat bezoldigd ?

 neen

 met het oog op het beheer van mijn eigen artistieke activiteit
 met een ander of een ruimer doel namelijk:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 ja

Beschrijf uw activiteiten (beheer, activiteit als kunstenaar, …) bij de vennootschap of de vzw en vermeld onder welke hoedanigheid u dit doet (als beheerder, als
vrijwilliger, als werknemer, als zelfstandige, . . . ):
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
RUBRIEK III – INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN (9)
U heeft op het FORMULIER C1 verklaard dat u inkomsten ontvangt voortvloeiend uit artistieke activiteiten.
1. Oefent u deze activiteiten nog uit ?

 ja, ik heb rubriek I en II ingevuld
 neen, ik heb al mijn activiteiten als scheppend en vertolkend kunstenaar definitief stopgezet vanaf ......................................................................
2. Op hoeveel schat u het netto-belastbaar jaarbedrag van de inkomsten (andere dan loontrekkende of statutair ambtenaar) afkomstig van uw artistieke
activiteiten?
 Houd geen rekening met de inkomsten van uw artistieke activiteiten die u ontvangt als loontrekkende of als statutair ambtenaar.
 Het jaarlijks netto-belastbaar inkomen is gelijk aan het jaarlijks brutobedrag van de inkomsten, verminderd met de bedrijfslasten, -uitgaven, en -verliezen.
............................................ EUR per jaar.
3. Wenst u het geschatte jaarlijks netto-belastbaar inkomen dat u vroeger heeft opgegeven aan te passen?

 neen
 ja het jaarlijks netto-belastbaar inkomen (andere dan loontrekkende of statutair inkomen) voortvloeiend uit mijn artistieke activiteiten wordt nu geschat
op .................................... EUR en ik vraag dat het dagbedrag van mijn werkloosheidsuitkering onmiddellijk aangepast wordt rekening houdend met
deze nieuwe schatting.

 Ik vraag van nu af aan het eventueel onverschuldigd bedrag terug te betalen zonder de definitieve afrekening opgemaakt op basis van het aanslagbiljet
af te wachten.
RUBRIEK IV - VUL DEZE RUBRIEK STEEDS IN
Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is en ik iedere wijziging zal meedelen aan mijn uitbetalingsinstelling.
Ik voeg in bijlage:

 een FORMULIER C144B (aangezien ik niet uitgenodigd wens te worden voor verhoor in het kader van de beslissing omtrent mijn recht op
uitkeringen)

 andere bijlage: ............................................

datum

handtekening van de werkloze

Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in geïnformatiseerde bestanden. Meer uitleg over de bescherming van deze gegevens vindt u in de
RVA-brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die u kan bekomen bij het werkloosheidsbureau of bij uw uitbetalingsinstelling.
De juistheid van uw verklaringen wordt nagegaan door ze te vergelijken met de gegevens in databanken van andere instellingen (ziekenfondsen,
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, RSZ-databanken met gegevens over uw tewerkstelling ...). U kan ook informatie krijgen over de kunstenaars
en de werkloosheidsreglementering in een aparte brochure (eveneens verkrijgbaar bij het werkloosheidsbureau of bij uw uitbetalingsinstelling) of door
raadpleging op internet site RVA (www.rva.be).

P.1 + P. 2 BESTEMD VOOR DE UI

FORMULIER

C1-ARTIEST – P. 2

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
FORMULIER C1-ARTIEST
VERKLARING VAN COMMERCIELE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN EN/OF
VAN INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN

UI en datumstempel

datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de uitleg op het toelichtingsblad
INSZ           
identificatienummer sociale zekerheid
(zie keerzijde van uw identiteitskaart)

...........................................................................................................................................................................
Naam
voornaam

U heeft op het FORMULIER C1 verklaard dat:
- u een commerciële artistieke activiteit uitoefent
- u inkomsten voortvloeiend uit artistieke activiteiten ontvangt




vul de rubrieken I, II, III en IV in
vul de rubrieken III en IV in

RUBRIEK I – WELKE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN OEFENT U UIT ? (3)
Opgelet: U heeft net artistieke activiteiten aangegeven. . Dit verleent u voordelen, maar legt u eveneens verplichtingen op. Zo bent u gehouden op het einde van
elke maand uw bezoldigingen per taak te vermelden op het formulier C3-ARTIEST . Informeer u bij uw uitbetalingsinstelling.
U oefent deze activiteiten uit in het
kader van een arbeidsovereenkomst en/of tegen een loon
onderworpen aan de sociale
zekerheid van de loontrekkende
werknemers (4)

Beschrijf uw artistieke activiteiten

U oefent deze activiteit(en) uit als
zelfstandige (5)

Als bijberoep

Als hoofdberoep

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Soms
 Ja

 Neen
 Ja

 Neen
 Ja

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
U bent aangesloten bij een sociaal

verzekeringsfonds voor zelfstandigen

 Neen
 Ja
U bent tewerkgesteld in het kader van een statutaire tewerkstelling  Neen

 Soms  Ja

Beschrijf uw artistieke activiteiten: ...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Sinds wanneer oefent u deze commerciële artistieke activiteit uit? Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (6)

 Ik ben houder van een visum kunstenaar

(7)

Lees het infoblad T53 « Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? » en win inlichtingen in bij uw uitbetalingsinstelling.

03.06.2014/830.20.005

P.1 + P. 2 BESTEMD VOOR DE WERKLOZE

FORMULIER

C1-ARTIEST – P. 1

VERVOLG C1-ARTIEST

INSZ

        

 

Naam ............................................................................................

RUBRIEK II – ACTIVITEIT ALS BESTUURDER
 BENT U BESTUURDER (AFGEVAARDIGD BESTUURDER, ZAAKVOERDER, BEHEERDER, ENZ..) VAN EEN COMMERCIËLE VENNOOTSCHAP OF VAN EEN VZW DIE
ARTISTIEKE ACTIVITEITEN BEHEERT ? (9)

 neen

 ja, het betreft:

 een commerciële vennootschap
 een VZW



...............................................................................................
naam van de vennootschap of de vzw
...............................................................................................
adres maatschappelijke zetel
Is dit mandaat bezoldigd ?

 neen

 met het oog op het beheer van mijn eigen artistieke activiteit
 met een ander of een ruimer doel namelijk:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 ja

Beschrijf uw activiteiten (beheer, activiteit als kunstenaar, …) bij de vennootschap of de vzw en vermeld onder welke hoedanigheid u dit doet (als beheerder, als
vrijwilliger, als werknemer, als zelfstandige, . . . ):
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
RUBRIEK III – INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN (8 en 9)
U heeft op het FORMULIER C1 verklaard dat u inkomsten ontvangt voortvloeiend uit artistieke activiteiten.
1. Oefent u deze activiteiten nog uit ?

 ja, ik heb rubriek I en II ingevuld
 neen, ik heb al mijn activiteiten als scheppend en vertolkend kunstenaar definitief stopgezet vanaf ......................................................................
2. Op hoeveel schat u het netto-belastbaar jaarbedrag van de inkomsten (andere dan loontrekkende of statutair ambtenaar) afkomstig van uw artistieke
activiteiten?
 Houd geen rekening met de inkomsten van uw artistieke activiteiten die u ontvangt als loontrekkende of als statutair ambtenaar.
 Het jaarlijks netto-belastbaar inkomen is gelijk aan het jaarlijks bruto bedrag van de inkomsten, verminderd met de bedrijfslasten, -uitgaven, en -verliezen.
............................................ EUR per jaar.
3. Wenst u het geschatte jaarlijks netto-belastbaar inkomen dat u vroeger heeft opgegeven aan te passen?

 neen
 ja het jaarlijks netto-belastbaar inkomen (andere dan loontrekkende of statutair inkomen) voortvloeiend uit mijn artistieke activiteiten wordt nu geschat
op .................................... EUR en ik vraag dat het dagbedrag van mijn werkloosheidsuitkering onmiddellijk aangepast wordt rekening houdend met
deze nieuwe schatting.

 Ik vraag van nu af aan het eventueel onverschuldigd bedrag terug te betalen zonder de definitieve afrekening opgemaakt op basis van het aanslagbiljet
af te wachten.
RUBRIEK IV - VUL DEZE RUBRIEK STEEDS IN
Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is en ik iedere wijziging zal meedelen aan mijn uitbetalingsinstelling.
Ik voeg in bijlage:

 een FORMULIER C144B (aangezien ik niet uitgenodigd wens te worden voor verhoor in het kader van de beslissing omtrent mijn recht op
uitkeringen)

 andere bijlage: ............................................

datum

handtekening van de werkloze

Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in geïnformatiseerde bestanden. Meer uitleg over de bescherming van deze gegevens vindt u in de
RVA-brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die u kan bekomen bij het werkloosheidsbureau of bij uw uitbetalingsinstelling.
De juistheid van uw verklaringen wordt nagegaan door ze te vergelijken met de gegevens in databanken van andere instellingen (ziekenfondsen,
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, RSZ-databanken met gegevens over uw tewerkstelling ...). U kan ook informatie krijgen over de kunstenaars
en de werkloosheidsreglementering in een aparte brochure (eveneens verkrijgbaar bij het werkloosheidsbureau of bij uw uitbetalingsinstelling) of door
raadpleging op internet site RVA (www.rva.be).

P.1 + P. 2 BESTEMD VOOR DE WERKLOZE

FORMULIER

C1-ARTIEST – P. 2

FORMULIER C1-ARTIEST

INFOBLAD
1. Waarom het formulier C1-ARTIEST invullen?
Als werknemer die artistieke activiteiten uitoefent, geniet u voordeligere
regels in de werkloosheidsreglementering. Opdat de RVA die voordelige
regels op u kan toepassen, moet u het formulier C1-ARTIEST invullen en het
indienen bij uw uitbetalingsinstelling. Anders zullen de gewone regels op u
van toepassing blijven.
Bovendien kunnen de uitoefening van commerciële artistieke activiteiten en
de inkomsten die u ontvangt uit dergelijke activiteiten een invloed hebben op
uw recht op uitkeringen en op het bedrag van uw werkloosheidsuitkering.
Op basis van uw verklaringen zal het werkloosheidsbureau van de RVA
nagaan of uw artistieke activiteiten cumuleerbaar zijn met uitkeringen.
Het werkloosheidsbureau zal eveneens het (eventueel verminderd) bedrag
van de werkloosheidsuitkering bepalen waarop u recht hebt, alsook de
eventuele niet-vergoedbare periodes, rekening houdend met de inkomsten
voortvloeiend uit die artistieke activiteiten. Dit infoblad kan u helpen bij het
invullen van het formulier.
Voor meer informatie over de specifieke bepalingen die van toepassing zijn
op de werknemers die artistieke activiteiten uitoefenen en over de procedure
die door het werkloosheidsbureau zal worden toegepast, kunt u het infoblad
T53 ‘Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige
werkloosheid?’ lezen en contact opnemen met uw uitbetalingsinstelling.
2. Bent u verplicht het formulier C1-artiest in te vullen?
U moet het formulier invullen en het indienen bij uw uitbetalingsinstelling als:
- u artistieke activiteiten uitoefent. U moet dit formulier invullen en indienen
op het moment waarop u uw uitkeringsaanvraag doet of later, wanneer u de
activiteiten aanvat;
- u uw artistieke activiteiten heeft beëindigd, en inkomsten ontvangt die
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit die activiteiten (zie punt 9). U
moet dit formulier invullen en indienen op het moment waarop u uw
uitkeringsaanvraag doet of later, wanneer u die inkomsten ontvangt;
- u beheerder (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder …) bent van een
handelsvennootschap of een vzw die artistieke activiteiten beheert (zie punt
8).
U moet dit formulier echter niet invullen als:
- u artistieke activiteiten uitoefent als hobby. Artistieke activiteiten worden als
hobby beschouwd zolang u ze uitoefent zonder commercialisering;
Indien u nadien beslist om ze te commercialiseren (u beslist bijvoorbeeld om
een boek uit te geven dat u geschreven hebt of uw schilderijen te verkopen
tijdens een tentoonstelling in een kunstgalerij), moet u op dat moment een
formulier C1-ARTIEST invullen en indienen (ten laatste bij het begin van de
commercialisering);
- u uitsluitend als amateur artistieke activiteiten uitoefent, in het kader van
het stelsel van de ‘kleine vergoedingen’ die niet zijn onderworpen aan de
RSZ. U moet die prestaties echter wel vermelden op uw controlekaart (als
werkdagen);
- u technische activiteiten uitoefent in de artistieke sector. Voor meer
informatie over de voordelige bepalingen die van toepassing zijn op de
technici en op de ondersteunende functies in de artistieke sector, kunt u het
infoblad T146 “Wat is het gevolg van een technische activiteit in de artistieke
sector?” lezen en contact opnemen met uw uitbetalingsinstelling.
3. Artistieke activiteiten bestaan uit het creëren en/of het uitvoeren of
vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in
de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een
choreografie.
Beschrijf uw activiteiten door de betrokken sector te preciseren alsook de
belangrijkste artistieke kenmerken van die activiteiten.
4. Uw activiteiten kunnen worden uitgevoerd in het kader van een
bezoldigde arbeidsovereenkomst, ondertekend door een werkgever en door
uzelf. In dat geval (…) onderwerpt uw werkgever uw loon aan de sociale
zekerheid van de loontrekkenden.
In geval van afwezigheid van een arbeidsovereenkomst (…), kan uw
werkgever het loon onderwerpen aan de sociale zekerheid van de
loontrekkenden krachtens artikel 1bis van de wet van 27.06.1969. (…).

5. Als u uw artistieke activiteiten uitoefent als zelfstandige in hoofdberoep,
hebt u geen recht op werkloosheidsuitkeringen.
6. Vermeld de oudste datum waarop u artistieke activiteiten hebt
uitgeoefend, ook al zijn het niet meer die activiteiten die u momenteel
uitoefent.
7. Voor meer inlichtingen over het visum kunstenaar, informeert u zich bij
(…) de Commissie Kunstenaars.
8. U bent bestuurder van een commerciële vennootschap of een vzw
die artistieke activiteiten beheert?
Zijn uw activiteiten van bestuurder van gering belang en beperkt tot het
administratief beheer van uw eigen artistieke activiteiten, dan wordt het recht
op uitkeringen behouden. De eventuele inkomsten voortvloeiend uit uw
mandaat van bestuurder kunnen een invloed hebben op het bedrag van uw
uitkering.
Indien uw activiteiten van bestuurder niet van gering belang zijn (bv. u bent
bestuurder van een vennootschap die de belangen behartigt van een
professioneel artistiek gezelschap), dan heeft u geen recht op uitkeringen.
9. Hoe moet u uw inkomen schatten?
Opgelet! Rubriek III heeft enkel betrekking op de inkomsten die geen
aanleiding hebben gegeven tot bijdragen voor de sociale zekerheid van de
loontrekkenden.
U moet een schatting maken van het jaarlijks netto belastbaar bedrag van de
inkomsten (andere dan de inkomsten onderworpen aan de RSZ) uit uw
artistieke activiteiten, opdat het werkloosheidsbureau het bedrag kan
vastleggen van de (eventueel verminderde) uitkering waarop u recht heeft.
Het jaarlijks netto belastbaar bedrag van de inkomsten is gelijk aan het bruto
bedrag van de inkomsten (ontvangsten), verminderd met de bedrijfslasten, uitgaven en -verliezen. Dit bedrag staat vermeld op het aanslagbiljet en de
berekeningsnota die door de fiscale administratie werden opgesteld en moet
worden verhoogd met de inkomsten uit auteursrechten na aftrek van de
forfaitaire kosten.
Om u te helpen bij die schatting, geven we u hieronder een beschrijving van
de inkomsten waarmee u rekening moet houden bij uw schatting:
- rechtstreekse inkomsten zoals bv. inkomsten van verkoop van uw
kunstwerken, een vergoeding voor creaties op bestelling, een prijs ingevolge
deelname aan een wedstrijd, inkomsten van uw mandaat als bestuurder van
een commerciële vennootschap of een vzw die zich bezighoudt met het
beheer van artistieke activiteiten, de vergoeding voor een vertolking of een
optreden als zelfstandige of op bestelling …
- onrechtstreekse inkomsten zoals auteursrechten of naburige rechten (zoals
het volgrecht op de verkoopsprijs van beeldende kunstwerken, het aandeel
in de niet-uitgekeerde rechten, de vergoeding voor de exploitatie van een
audiovisueel werk, de vergoeding voor het gebruik van uittreksels uit literaire
werken, de vergoeding voor de verhuur of de reproductie van een
geluidswerk of audiovisueel werk, de vergoeding betaald door de uitgever
voor een uitgavencontract, de vergoeding voor het opvoeringscontract, de
vergoeding voor de kopie van grafische werken, de vergoeding voor de
uitbating of de huur van de uitvoering, de royalty’s van de platenverkoop …)
alsook de inkomsten voortvloeiend uit de overdracht, de licentie of de
verhuur van die rechten.
U moet geen rekening houden met:
- prijzen vrijgesteld van belasting;
- vergoedingen die aanleiding hebben gegeven tot bijdragen voor de sociale
zekerheid van de loontrekkenden;
- de inkomsten uit artistieke activiteiten indien u alle artistieke activiteiten
definitief heeft stopgezet vóór de aanvang van uw allereerste
werkloosheidsperiode of indien u al uw activiteiten heeft stopgezet sinds ten
minste 2 opeenvolgende kalenderjaren.

Wat gaat er nu gebeuren?
U dient het FORMULIER C1, het FORMULIER C1-ARTIEST en de
eventuele bijlagen in bij uw uitbetalingsinstelling, die ze zal doorsturen naar
het werkloosheidsbureau.
Indien
uw
artistieke
activiteiten
cumuleerbaar
zijn
met
werkloosheidsuitkeringen en de inkomsten (die niet onderworpen zijn aan de
RSZ) van deze activiteiten geen invloed hebben op het bedrag van uw
uitkering, zal het werkloosheidsbureau geen contact met u opnemen, maar
zal het uw uitbetalingsinstelling daarvan op de hoogte brengen.
Is uw artistieke activiteit daarentegen niet cumuleerbaar met uitkeringen, of
moet het bedrag van uw uitkering worden verminderd (rekening houdend
met de inkomsten (die niet zijn onderworpen aan de RSZ) van die
activiteiten), dan zal het werkloosheidsbureau u oproepen zodat u de
gelegenheid heeft uw argumenten uiteen te zetten. Indien u niet wenst te
worden opgeroepen, kunt u nu reeds hiervan afzien door een ingevuld
FORMULIER C144B te voegen bij het FORMULIER C1ARTIEST. U hebt
ook nog de mogelijkheid om op het ogenblik van de oproeping te verzaken
aan verhoor of om uw argumenten schriftelijk voor te leggen.
Indien later blijkt dat u meer inkomsten (die niet zijn onderworpen aan de
RSZ) ontvangt dan oorspronkelijk geraamd, kunt u uit eigen beweging:
- een wijzigende aangifte (FORMULIER C1-ARTIEST rubriek III, 3) indienen
bij uw uitbetalingsinstelling. Het werkloosheidsbureau zal dan onmiddellijk
het bedrag van uw uitkering aanpassen om te vermijden dat u later een deel
van de ontvangen uitkeringen moet terugbetalen;
- aan het werkloosheidsbureau vragen het te veel ontvangen bedrag te
berekenen zodat u onmiddellijk een terugbetaling kunt verrichten.
Indien later blijkt dat u minder inkomsten (die niet zijn onderworpen aan de
RSZ) ontvangt dan oorspronkelijk geraamd, kunt u uit eigen beweging
eveneens bij uw uitbetalingsinstelling een aangifte indienen, zodat het
werkloosheidsbureau het bedrag van uw uitkeringen kan verhogen.

Het werkloosheidsbureau kan automatisch een definitieve berekening
maken op basis van het netto belastbaar inkomen (andere dan de inkomsten
die aanleiding hebben gegeven tot bijdragen voor de sociale zekerheid van
de loontrekkenden) dat de werkloosheidssector bij de FOD Financiën kan
raadplegen. Het blijft mogelijk dat in bepaalde omstandigheden het
werkloosheidsbureau u toch nog zal vragen via uw uitbetalingsinstelling uw
aanslagbiljet of bijkomende bewijzen betreffende de inkomsten uit uw
artistieke activiteiten in te dienen.
De definitieve berekening kan er dan toe leiden dat uw uitbetalingsinstelling
u achterstallige uitkeringen betaalt of dat u een deel van de ontvangen
uitkeringen moet terugbetalen.
Vanaf 1 april 2014 moet u elke maand uw bezoldigingen per taak
aangeven op een formulier C3-ARTIEST en dit formulier indienen bij uw
uitbetalingsinstelling.

