Kleine Vergoedingsregeling (KVR) artiesten
Tussen (organisatie):
NAAM:

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

STRAAT:

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

PLAATS:

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

Werking:
En:
NAAM:

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

STRAAT:

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

PLAATS:

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

Hieronder aangeduid als de ‘uitvoerder’

Het volgende wordt overeengekomen:
1. De uitvoerder ondersteunt de volgende activiteit (naam project): ………………………………………
Met de volgende artistieke prestatie:………………………………………………………………………...
En dit op volgende data:
 ......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
2. De uitvoerder ontvangt hiervoor een vergoeding in het kader van de kleine vergoedingsregeling
voor artiesten voor een bedrag van: € ………………..
Het betreft een vergoeding als forfaitaire terugbetaling van verplaatsingskosten, verblijfskosten,
uitrustingskosten of andere waarvoor het moeilijk is bewijsstukken voor te leggen.
3. De uitvoerder geniet fiscale vrijstelling voor deze vergoedingen indien het bedrag niet hoger is dan €
2.534,11 per jaar, maximaal € 126,71 per dag per opdrachtgever en niet meer dan 30 dagen per jaar
beroep wordt gedaan op deze regeling. Deze vergoedingen dienen dus niet ingevuld te worden op
de belastingbrief.
4. De uitvoerder verklaart hierbij de bovenstaande maximumbedragen in het kader van de kleine
vergoedingsregeling voor artiesten nog niet ontvangen te hebben.
De vergoeding (aankruisen wat past a.u.b.)


werd cash uitbetaald



moet overgeschreven worden op rekening:………………………………………………………………...

DATUM

HANDTEKENING uitvoerder

Ter info: Wat is een artistieke prestatie?
Bij een artistieke prestatie gaat het om de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in:







audiovisuele en beeldende kunsten
muziek
literatuur
spektakel
theater
choreografie

Voorbeelden
Artistieke prestaties

Geen artistieke prestatie

























Beeldhouwen
Dirigeren
Tekenen en schrijven van
stripverhalen
Schrijven van scenario
Schrijven van gedichten
Vertellingen
Choreografie maken
Literair vertalen (bewerking)
Muziek maken
Acteren
Dansen
Regisseren
Decors ontwerpen
Illustraties maken(vb ontwerp
affiche mét eigen ontwerp-geen
foto of cartoon van een ander
auteur-, flyer mét eigen
ontwerp)
Inspreken animatiefilms of films
in een andere taal
Juwelen ontwerpen (enkel als je
een origineel stuk creëert, niet
bij reproductie of verkoop)
Repetities voor optredens,
shows, theater,…



























Workshops of les geven
Animator of presentator van
een show
Vocal coaching
Informatieve krantenartikels
schrijven
Grafisch vormgeven (vb
ontwerp website)
Literair vertalen (letterlijk)
Redactiewerk
Recensies over kunstzinnige
onderwerpen schrijven
Kunstwerken restaureren
DJ'en
Kostuums ontwerpen
Grimeren
Souffleren
Opnameleiding
Productieleiding
Muziekinstrumenten bouwen
Technische functies, zoals lichten klanktechniek, monteur,
cameraman of podiumbouwer
Administratieve functies
Leidinggevende functies
Modellenwerk
Architect
Inspreken documentaires
Strippen
Figureren
Presenteren van radio- of
televisieprogramma's
Website voor culturele
organisaties ontwerpen en
bouwen
Grafisch ontwerp (behalve bij
origineel werk, dus niet het
louter technische aspect)

Bron: http://www.kunstenloket.be/advies/vergoedingen/artistieke-prestatie

