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1 WAT ALS IK RECENT VERHUISD BEN NAAR VLAANDEREN 
OF BRUSSEL?   

Als je recent bent verhuisd naar Vlaanderen of Brussel en je gegevens nog niet doorgestuurd zijn 
naar je e-ID, wacht je best even af tot dit wel gebeurd is. Indien je merkt dat jouw nieuwe 
gegevens niet op tijd doorgestroomd geraken, kan je een bewijs van inschrijving in jouw 
gemeente doorsturen via cultuurcoronapremie@vlaanderen.be.    
 

2 WAT IS EEN VESTIGINGSEENHEID?    

Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, 
waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit 
wordt uitgeoefend. Zelfstandigen kunnen hun vestigingseenheid inschrijven via een erkend 
ondernemingsloket.    
 

3 WAT BETEKENT “PROFESSIONEEL ACTIEF ZIJN IN DE 
VLAAMSE CULTUURSECTOR”?   

Dit betekent dat je jouw beroep op een professionele manier uitoefent binnen de Vlaamse 
cultuursector. Je bent bijgevolg niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector.    
Je richt je voornamelijk tot de Vlaamse cultuursector, en dus niet tot de Franstalige 
cultuursector.    

4 MIJN CONTRACT MAAKT ENKEL MELDING VAN PC 322 OF 
PC 000. WAT BETEKENT DIT? 

Het Paritair Comité 322 is het paritair comité voor uitzendarbeid. Als je tewerk gesteld wordt via 
een interimkantoor of een sociaal bureau voor kunstenaars, zijn zij jouw juridische werkgever en 
wordt in het contract Paritair Comité 322 vermeld. Jouw opdrachtgever (de culturele organisatie) 
geeft echter een ander Paritair Comité. Bij de aanvraag van jouw cultuurcoronapremie moet je 
het Paritair Comité van jouw opdrachtgever vermelden.  
 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 4 van 7 Vragen en antwoorden over de Cultuurcoronapremie 14.07.2020 
 

Het PC 000 verschijnt als jouw werkgever geen werknemers in dienst heeft en dus geen vast 
paritair comité heeft toegekend gekregen. Je overlegt hiervoor het best eens met jouw 
interimkantoor of jouw sociaal secretariaat om te weten te komen wat het effectieve paritair 
comité is van jouw opdrachtgever.  

5 HOE BEREKEN IK MIJN BRUTO-INKOMEN VAN HET 
TWEEDE KWARTAAL (APRIL, MEI EN JUNI)?    

Je komt tot het totaal van jouw bruto-inkomen door volgende zaken op te tellen:   
• Inkomen uit zelfstandige activiteit 

o Hier vul je jouw omzet in die je uit jouw gefactureerde opdrachten van april, mei 
en juni hebt gehaald. 

• Uit werk 
o Hier vul je jouw bruto-inkomen in dat op jouw loonfiche van april, mei en juni 

aangeduid staat. 
• Uit vervangingsinkomens 

o Hier vul je jouw inkomen in dat je ontvangen hebt uit jouw (tijdelijke) 
werkloosheidsuitkering, leefloon, … Het bruto bedrag van jouw 
vervangingsinkomen staat op de documenten die je ontvangt van de RVA, Hulpkas, 
vakbonden, etc.. 

6 KAN IK DEZE PREMIE COMBINEREN MET LEEFLOON OF 
WERKLOOSHEIDSUITKERING?   

Ja, zolang je onder de grens van 4877,16 euro bruto blijft.    
 

7 KAN IK DEZE PREMIE COMBINEREN MET MIJN 
KUNSTENAARSSTATUUT?   

Het kunstenaarsstatuut is een vorm van werkloosheidsuitkering. De vergoeding die je uit die 
uitkering ontvangt, moet je dus bij jouw vervangingsinkomen tellen.  
 
Onlangs heeft het federaal parlement een wet goedgekeurd die tijdelijke toegang geeft tot de 
werkloosheid voor kunstenaars, cultuurwerkers en technici. De vergoeding die je krijgt of zal 
krijgen zal ook meetellen bij jouw vervangingsinkomen.  
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8 MOET IK INKOMEN UIT AUTEURSRECHTEN OF NABURIGE 
RECHTEN HIER OOK BIJ TELLEN? 

Inkomen uit auteursrechten en/of naburige rechten staat los van het inkomen naar waar hier 
gepeild houdt en moet je hier dus niet vermelden.  
 

9 MOET IK MIJN VAKANTIEGELD BIJ HET INKOMEN TELLEN? 

Jouw vakantiegeld telt hier niet mee voor het berekenen van jouw bruto-inkomen. 
 

10 WORDT DEZE PREMIE BELAST?   

De Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-
19- pandemie” stelt vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of 
gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart tot 31 december 2020, om de economische 
gevolgen van het coronavirus te compenseren, vrij van belastingen. 
 

11 WELKE INFORMATIE MOET MIJN ARBEIDSCONTRACT, 
LOONFICHE OF C4, DAT IK OPLAAD, BEVATTEN?    

Jouw arbeidscontract, jouw loonfiche of C4 moet duidelijk aangeven in welk paritair comité je 
tewerkgesteld werd. Daarnaast moet ook het ondernemingsnummer of het btw-nummer van 
jouw werkgever of opdrachtgever zichtbaar zijn. Maak ook dat het duidelijk is dat je in de eerste 
jaarhelft van 2020 voor deze werkgever of opdrachtgever werkte.   
 
Let op, je hoeft maar één contract, loonfiche of C4 opladen. Dit document moet in een 
.pdfbestand opgeladen worden.  
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12 WAAROM DIE GRENS VAN 4.877,16 EURO?   

We hebben gekozen om drie keer het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) 
van de Nationale Arbeidsraad te nemen als grens om in aanmerking te komen voor de 
cultuurcoronapremie.    
 

13 ZAL ER EEN CONTROLE ZIJN NA DE AANVRAAG?    

We verifiëren na jouw aanvraag of de gegevens die jij opgegeven hebt, correct zijn. We maken 
hiervoor een koppeling met databases van andere overheden en kunnen je boekhouding 
nakijken.   
De controles kunnen gebeuren tot vijf jaar na de uitbetaling van de premie.  
 

14 WAT ALS IK GEEN REKENINGNUMMER HEB IN BELGIË?   

We kunnen de premie enkel uitbetalen op een Belgisch bankrekeningnummer die op jouw naam 
staat. Indien je enkel een rekeningnummer hebt in het buitenland, raden we je aan om een 
Belgische rekening aan te maken.    
 

15 KAN IK DE PREMIE OP NAAM VAN IEMAND ANDERS 
AANVRAGEN?   

De premie is persoonlijk en dient als extra steun voor jou persoonlijk. De premie aanvragen voor 
iemand anders is dus niet mogelijk. Ook jouw boekhouder kan dit niet.    
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16 WAT GEBEURT ER INDIEN DE PREMIE ONTERECHT WERD 
TOEGEKEND?   

Als na de toekenning van de premie blijkt dat de premie onterecht werd gestort op jouw 
rekeningnummer, zal de Vlaamse overheid deze premie terugvorderen.   
 

17 KOM IK ALS STUDENT IN AANMERKING VOOR DE 
CULTUURCORONAPREMIE?   

Als je voldoet aan de voorwaarden van de premie, kan je aanspraak maken op deze premie.   
  
 
 
 
 
 
 
 


