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1 GEGEVENS VAN DE INDIENER 

1.1 WAT ALS IK RECENT VERHUISD BEN NAAR VLAANDEREN OF HET 

TWEETALIG GEBIED BRUSSEL-HOOFDSTAD? 

Als je recent bent verhuisd naar Vlaanderen of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 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 bijhouden. 

1.2 WAT BETEKENT PROFESSIONEEL ACTIEF ZIJN IN DE VLAAMSE 

CULTUURSECTOR BINNEN HET INNOVATIEMECHANISME? 

Dit betekent dat je jouw activiteit op een beroepsmatige manier uitoefent binnen de Vlaamse 

cultuursector. Je bent bijgevolg niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector.     

Als je jouw activiteit beroepsmatig uitoefent binnen de Vlaamse cultuursector beschik je als organisatie 

of eenmanszaak over een ondernemingsnummer dat gekoppeld is aan één van de NACEBEL-codes 

beschreven in de bijlage van het reglement.  

Als loontrekkende voer je je activiteit beroepsmatig uit als je artistieke prestaties levert aan de hand van 

het kunstenaarsstatuut, binnen de paritaire comités: 304, 200, 227, 303, 329 of je als interim voor een 

opdrachtgever werkt met een NACEBEL-codes beschreven in de bijlage van het reglement. 

Je richt je daarbij ook hoofdzakelijk tot de Vlaamse cultuursector, en dus niet tot de Franstalige 

cultuursector.     

1.3 KAN IK INDIENEN ALS IK ONDER DE CACHETREGELING VAL? 

Ja. Ook kunstenaars die tewerkgesteld worden met een taakloon waarop de cachetregeling van 

toepassing is komen in aanmerking. De cachetregeling is een specifieke berekeningswijze van gewerkte 

dagen voor kunstenaars binnen de sociale zekerheid. 

1.4 HOE KAN IK ZIEN OF IK BEHOOR TOT DE OPGENOMEN NACEBEL-

CODES UIT HET REGLEMENT? 

Als organisatie of als eenmanszaak kan je via de Kruispuntbank voor Ondernemingen nagaan onder welke 

NACEBEL-codes jouw entiteit valt. Om de geldigheid van jouw ingediende dossier na te gaan zullen de 

NACEBEL-codes vermeld bij jouw ondernemingsnummer worden gekruist met de lijst aan NACEBEL-codes 

die zijn opgenomen in de bijlage van het reglement van het Innovatiemechanisme. Je kijkt dit dus best 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl


 

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

 
29.10.2021       pagina 4 van 10 

even na met je accountant of via https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-

starten/nace-code. 

Je kan ook meer nalezen over het Innovatiemechanisme en NACEBEL-codes op de website van 

Cultuurloket. 

2 DE INDIENPROCEDURE 

2.1 HOE DIEN IK DE SUBSIDIE AAN TE VRAGEN? 

De subsidie kan niet meer aangevraagd worden. De budgetten werden uitgeput sinds 29 oktober 2021. 

De definitieve toekenning van een aanvraag gebeurt vanaf eind september 2021. De uitbetaling volgt 

enkele werkdagen later. 

2.2 IK WIL DE ZELFEVALUATIE INVULLEN ALS ORGANISATIE MAAR ENKELE 

VRAGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP MIJN SITUATIE? 

Indien je organisatie niet meer dan 2,5 voltijdsequivalenten (vte) telt, is het vrijblijvend aan te raden om 

de zelfevaluatie als individu in te vullen. Het resultaat zal geen effect hebben op je uiteindelijke aanvraag 

van de subsidie. 

2.3 KAN IK DE SUBSIDIE COMBINEREN MET EEN LEEFLOON OF EEN 

WERKLOOSHEIDSUITKERING? 

Leefloon 

Voor de (her)berekening van het leefloon wordt rekening gehouden met al je bestaansmiddelen. De 

subsidie is hier één van. Bij de (her)berekening van je recht op leefloon zal rekening gehouden worden 

met gemaakte kosten (behalve je eigen tijdsbesteding). Meld het verkrijgen van deze subsidie dus zeker 

aan je OCMW en/of maatschappelijk assistent.  

Werkloosheidsuitkering 

De subsidie kan gecombineerd worden met een werkloosheidsuitkering. Indien je naar aanleiding van 

deze subsidie artistieke activiteiten begint uit te oefenen, moet je via je uitbetalingsinstelling een C1-

Artiest invullen. Indien je reeds actief was, controleer je of je dit formulier reeds hebt ingevuld.  

Indien de subsidie in je belastbaar inkomen valt (zie vraag 5.4) en indien je door de subsidie (of uit een 

combinatie van deze subsidie met andere inkomsten die niet onderworpen werden aan RSZ-bijdragen) in 

2021 een netto-belastbaar bedrag (winst) van meer dan 4.626,96 EURO hebt verkregen, zal het bedrag van 

https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code
https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code
https://www.cultuurloket.be/inspiratie/innovatiemechanisme-nace-code
https://www.cultuurloket.be/inspiratie/innovatiemechanisme-nace-code
https://zelfevaluatietool-innovatie.cultuurloket.be/
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je uitkering worden verminderd. In geval van uitoefening van de artistieke activiteit gedurende een 

volledig kalenderjaar, zal de uitkering worden verminderd met 1/312 van het overschreden bedrag.  

Pas op! Omwille van een coronamaatregel kunnen inkomsten uit auteurs- en naburige rechten ontvangen 

in de periode tussen 1/04/20 en 30/09/21 onbeperkt gecumuleerd worden met een 

werkloosheidsuitkering. Zij worden dus niet mee genomen in dit grensbedrag. 

2.4 WAAR KAN IK MIJN ONDERNEMINGSNUMMER EN PARITAIR COMITÉ 

TERUGVINDEN? 

Als organisatie of eenmanszaak kan je jouw ondernemingsnummer terugvinden op de Kruispuntbank 

voor Ondernemingen. Het bijhorende paritair comité kan teruggevonden worden door je te richten tot 

jouw sociaal secretariaat of juridisch adviseur of door op de site van de Federale Overheidsdienst van de 

bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en de administratieve interpretaties van de bevoegdheid 

van de paritaire comités te zoeken.  

Als loontrekkende kan het paritaire comité teruggevonden worden op de C4. 

2.5 WAAROM DIEN IK HET DE-MINIMISSTEUN-FORMULIER IN TE VULLEN? 

Organisaties, eenmanszaken en natuurlijke personen moeten op eer verklaren niet meer dan 200.000 euro 

te hebben ontvangen aan de-minimissteun afgelopen 3 jaar. Deze subsidie valt immers onder Europese 

regelgeving inzake staatssteun: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 

betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352, blz. 1-8), en de latere 

wijzigingen ervan. 

Let goed op bij het invullen van het de-minimisformulier dat je rekening houdt met het feit dat het om 

belastingjaren gaat en u dus ondertekend de correcte data opgeeft.  

2.6 WELKE INFORMATIE MOET MIJN ARBEIDSCONTRACT EN C4, DAT IK 

BIJHOUD TER CONTROLE, BEVATTEN? 

Jouw arbeidscontract en 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. In bepaalde gevallen zal ook de vermelding van het werkgeversgetal 046 op 

de C4 noodzakelijk zijn. 

Maak ook duidelijk dat je voor deze werkgever of opdrachtgever werkte in de aangewezen periode. 

Let op, je hoeft de arbeidscontracten en C4’s niet op te laden, enkel bijhouden ter controle volstaat. 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl
https://werk.belgie.be/nl/themas/paritaire-comites-en-collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos/paritaire-comites-3
https://werk.belgie.be/nl/themas/paritaire-comites-en-collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos/paritaire-comites-3
https://werk.belgie.be/nl/themas/paritaire-comites-en-collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos/paritaire-comites-0
https://werk.belgie.be/nl/themas/paritaire-comites-en-collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos/paritaire-comites-0
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2.7 WAT ALS IK GEEN REKENINGNUMMER HEB IN BELGIË? 

We kunnen de subsidie enkel uitbetalen op een bankrekeningnummer uit de SEPA-zone op naam van de 

begunstigde. SEPA staat voor Single Euro Payment Area en bevat 35 Europese landen. Welke landen 

precies behoren tot deze zone kan teruggevonden worden via deze link. 

2.8 KAN IK DE SUBSIDIE OP NAAM VAN IEMAND ANDERS AANVRAGEN? 

De subsidie kan enkel door jou aangevraagd worden tenzij je als eenmanszaak of rechtspersoon over een 

officiële gemandateerde beschikt. De subsidie als loontrekkende laten aanvragen door iemand anders is 

dus niet mogelijk.   

2.9 WAT GEBEURT NADAT DE SUBSIDIE WERD TOEGEKEND? 

Na dat je de subsidie hebt ontvangen, kan de subsidie worden ingezet om diensten met betrekking tot 

businessmodel innovatie te vergoeden. Deze diensten mogen enkel betrekking hebben op de periode 

tussen de toekenning van de subsidie en eind 2021. 

De subsidie kan ook worden ingezet om tijdsbesteding te vergoeden in 2021 voor de tijd tussen de 

toekenning van de subsidie en eind 2021. Organisaties kunnen er ook de loonkost mee dekken van 

personeel dat nog niet in loondienst is door middel van een structurele subsidie. 

Na de toekenning zal de verantwoordingstool worden opengezet en dien je deze verplicht in te vullen 

tegen 1 maart 2022. 

2.10 ZAL ER EEN CONTROLE ZIJN NA DE AANVRAAG? 

We verifiëren na je aanvraag of de door jou vermelde gegevens correct zijn. We maken hiervoor een 

koppeling met databases van andere overheden. Er wordt bovendien gevraagd om een verklaring op eer 

af te leggen bij de aanvraagprocedure om te bevestigen dat al de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 

Indien het geval zich voordoet er onregelmatigheden opduiken, worden verdere juridische stappen 

ondernomen. 

2.11 WAT ALS MIJN CODE VAN DE ZELFEVALUATIE NIET CORRECT IS? 

Indien je code van de zelfevaluatie foutief is gekopieerd, zal je gevraagd worden het dossier opnieuw te 

openen en de correcte code in te vullen. Indien je de code niet meer kan traceren, doorloop je opnieuw de 

zelfevaluatie en vul je de nieuwe code in en laad je het nieuwe resultaat op. 

https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html
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2.12 KAN IK MEERDERE KEREN DE STEUN AANVRAGEN VOOR EENZELFDE 

ENTITEIT? 

Neen, elke rechtspersoon, eenmanszaak of loontrekkende kan slechts één aanvraag indienen. 

2.13 WAT ALS IK MIJN AANVRAAG WIL INTREKKEN? 

Als je je aanvraag wilt intrekken, moet je dit zo snel mogelijk melden, via email:  

innovatiemechanisme.cjm@vlaanderen.be  

Vermeld in je emailbericht het dossiernummer van de aanvraag dat je wilt terugtrekken. We zullen daarna 

het volledige bedrag terugvorderen als de subsidie reeds werd uitbetaald. 

3 DE VERANTWOORDING 

3.1 WAAR KAN IK MIJN VERANTWOORDING INDIENEN? 

U kan de verantwoording indienen via deze link. 

3.2 WANNEER MOET IK MIJN VERANTWOORDING INVULLEN? 

Na het verkrijgen van de subsidie kan je de verantwoording invullen tot en met uiterlijk 1 maart 2022. Bij 

het niet of onvolledig invullen van de verantwoording wordt de subsidie integraal teruggevorderd. 

4 AANVAARDBARE KOSTEN 

4.1 WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING? 

De subsidie kan aangewend worden om kosten te dekken gerelateerd aan businessmodel innovatie en/of 

om de loonkost van personeel te dekken dat niet reeds met een structurele subsidie in loondienst is.  

Enkel de kosten komen in aanmerking die gemaakt zijn geweest en een factuurdatum hebben tussen de 

datum van de toekenning van de subsidie en eind 2021 in het kader van businessmodel innovatie. Kosten 

kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld opleidingen, online diensten met betrekking tot 

businessmodel innovatie, kosten in functie van het bereiken van nieuwe doelgroepen, kosten in functie 

van het experimenteren met nieuwe werkvormen, advisering in functie van nieuwe verdienmodellen of 

andere businessmodel innovaties,… 

mailto:innovatiemechanisme.cjm@vlaanderen.be
https://www.cultuur-jeugd-media-aanvragen.vlaanderen.be/
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Aanvaardbare personeelskosten: 

Voor aanvragers met een structurele werkingssubsidie: loonkosten van extra personeel dat tijdelijk werd 

aangeworven voor de businessmodel innovatie (met een contract van bepaalde duur). 

Voor zelfstandigen en ondernemingen: de eigen tijd die aan de businessmodel innovatie werd besteed (en 

waardoor er dus op dat moment niet voor andere klanten kon worden gewerkt) kan worden ingebracht 

en gewaardeerd in een bedrag (cfr. 4.2). 

Niet-commerciële rechtspersonen zonder werkingssubsidie en loontrekkenden: de eigen tijd die aan de 

businessmodel innovatie werd besteed kan worden ingebracht en gewaardeerd in een bedrag (cfr. 

volgende punt). 

Niet aanvaardbare kosten: 

Kosten die ingebracht worden ter afschrijving of investering worden niet aanvaard. Dit kan gaan over 

(niet-limitatief): infrastructuurkosten (verbouwingen, inrichtingen), duurzame aankopen (pc’s, bureaus), 

het (ver)bouwen van een website… 

Alsook kosten die betrekking hebben op het betalen van huurgelden, nutsvoorzieningen, het organiseren 

van evenementen en catering komen niet in aanmerking. 

4.2 WELKE KOSTENBEWIJZEN MOET IK BIJHOUDEN? 

Werd de subsidie ingezet om diensten met betrekking tot businessmodel innovatie te dekken, dan komen 

enkel facturen in aanmerking die betrekking hebben op diensten tijdens de periode tussen de toekenning 

en eind 2021. 

Werd de subsidie ingezet om tijdsbesteding te vergoeden met betrekking tot businessmodel innovatie in 

2021, dan maak je hiervan een kostenberekening en bewaar je dit als verantwoordingsstuk in geval van 

controle. De gespendeerde tijd dient dus ook gevaloriseerd te worden aan de hand van loonkost of per 

gewerkt uur. 

Deze kostenberekening kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door in een spreadsheet een 

logboekmethodiek toe te passen en vorderingen, werkprocessen, thema’s en acties bij te houden waarop 

is gewerkt. In dat logboek kan dus verder gespecifieerd worden op welk domein je wil innoveren, met wie 

je daarover hebt gesproken, wat er zou veranderen ten opzichte van je huidige werking, welke 

mogelijkheden en belemmeringen je ziet, hoe deze reflectie zal bijdragen aan je visie of werkproces, etc. 

Een basis hiervan kan je bijvoorbeeld leggen aan de hand van je score uit de zelfevaluatie. 

4.3 MAG IK EEN DEEL VAN DE SUBSIDIE OOK GEBRUIKEN VOOR 

RESERVEVORMING, INVESTERINGEN EN/OF AFSCHRIJVINGEN? 

Neen. 
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4.4 MOET IK FACTUREN M.B.T. DE KOSTEN MET OF ZONDER BTW 

AANGEVEN? 

Als je BTW kan terugvorderen, dan geef je de kosten zonder BTW aan. Kan je geen BTW terugvorderen, 

dan geef je de kosten met BTW aan. 

Indien je organisatie of eenmanszaak BTW-plichtig is, voer je alle kosten exclusief BTW in. Indien je niet 

BTW-plichtig bent, mag je de kosten inclusief BTW invoeren. 

5 NA HET INDIENEN VAN MIJN VERANTWOORDING 

5.1 WAT ALS IK ONVOLDOENDE KOSTEN HEB GEMAAKT? 

Dan wordt bij controle achteraf enkel het verschil teruggevorderd door de administratie. Het deel van de 

subsidie dat je kan verantwoorden, blijft behouden. 

5.2 WAT GEBEURT ER ALS DE SUBSIDIE ONTERECHT WERD TOEGEKEND? 

Als na de toekenning van de subsidie blijkt dat deze ten onrechte werd gestort op jouw rekeningnummer 

of de verantwoording niet of slechts gedeeltelijk werd ingediend, zal de Vlaamse overheid deze subsidie 

volledig terugvorderen. 

5.3 WANNEER MAG IK FEEDBACK VERWACHTEN OP MIJN 

VERANTWOORDING? 

De mogelijke toezichten zullen in 2022 uitgevoerd worden. We werken met het principe “geen nieuws, 

goed nieuws”. We zullen je enkel contacteren als een terugvordering van toepassing is of als we vragen 

hebben bij jouw verantwoordingsdossier. Het contact kan verlopen via email of telefoon.  

5.4 WORDT DEZE SUBSIDIE BELAST? 

In principe wel. 

Is je organisatie onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, is er geen fiscale implicatie. 

Is je organisatie onderworpen aan de vennootschapsbelasting, wordt de subsidie aan de belastbare basis 

toegevoegd. Je kan de gemaakte kosten in mindering brengen. Hierbij blijft wel het systeem van de 

(gedeeltelijke) verworpen uitgaven gelden. 
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Als zelfstandige geef je de subsidie aan als een belastbaar inkomen. Je kan de gemaakte kosten (behalve je 

eigen tijdsbesteding) in mindering brengen. Hierbij blijft wel het systeem van de (gedeeltelijke) verworpen 

uitgaven gelden. 

Als loontrekkende geldt een gedeeltelijke belastingvrijstelling. Als je (uit deze subsidie of een combinatie 

van gedeeltelijk vrijgestelde subsidies) in 2021 minder ontvangt dan 4.140 euro, is er geen fiscale 

implicatie. Het bedrag daarboven dien je aan te geven als divers inkomen. Je kan geen kosten in 

mindering brengen. Zie voor meer informatie de desbetreffende kennispagina van Cultuurloket. 

 

 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/belastingen-algemene-info/moet-je-belastingen-en-sociale-bijdragen-betalen-op-een-prijs

