Uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers-Fase IV

UITZONDERLIJKE STEUN VOOR DE
CULTUURWERKERS – FASE IV
Bent u cultuurwerker en heeft u nog geen gebruik gemaakt van andere bestaande steunmaatregelen?
Dan kan deze uitzonderlijke en tijdelijke steun iets voor u zijn. Om deze steun te bekomen, dient u aan
de 3 criteria hieronder te beantwoorden. U vult tegen ten laatste 27 mei 2022 een aanvraag tot steun
in.

Waarover gaat het?
Het betreft een eenmalige steun van hoogstens 3.000 euro, toegekend door Actiris.

Welke voorwaarden?
Om gebruik te kunnen maken van deze maatregelen:
1. Moet u tussen 01 juli 2021 en 31 december 2021 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gedomicilieerd zijn.
2. Mag u geen inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten boven de 8.000 euro
netto hebben ontvangen in de periode van 01 juli 2021 en 31 december 2021.
3. Bent u, tussen 01 januari 2109 en 30 juni 2021, werknemer-neemster bij een werkgever in een
sector die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als
uitzendkracht code 046, 495 en 015 in het paritair comité 200 of 322 alsook elke natuurlijke
persoon die betaalde diensten heeft geleverd aan een ION-B1 die een openbaredienstverleningstaak van culturele aard uitvoert en waarvan het contract als uitzendkracht de
code "046", "495" of "015" vermeldt
U voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze steunmaatregel als:
- u tussen 01 juli 2021 en 31 december 2021 gebruik heeft gemaakt van het overbruggingsrecht voor
zelfstandigen.
- je levert alleen diensten onder de kleine vergoedingsregeling (kunstenaarskaart)
- U heeft genoten voor de beroepsherinschakeling van werknemers uit de artistieke en culturele
sector als gevolg van de gezondheidscrisis toegekend door het Waalse Gewest.

Wat wordt bedoeld met inkomsten en vervangingsinkomsten?
➢
➢

1

Inkomsten: bezoldigingen afkomstig van een beroepsactiviteit, ongeacht de aard en de duur
van deze activiteit. (Bijvoorbeeld: werk in loondienst, uitzendwerk enz.)
Vervangingsinkomsten: elke uitkering die wordt toegekend ter vervanging van een
bezoldiging uit werk: werkloosheidsuitkeringen, pensioenstelsel, leefloon enz.
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Welke voordelen?
Het betreft een eenmalige steun van hoogstens2:
- 3.000 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 01
inkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 4.500
- 2.250 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 01
inkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 6.000
- 1.500 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 01
inkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 8.000

juli 2021 en 31 december 2021
euro netto;
juli 2021 en 31 december 2021
euro netto;
juli 2021 en 31 december 2021
euro netto.

Dit bedrag wordt vrijgesteld van belastingen.

Aandachtspunt:
De analyse van de bestanden zal voornamelijk gebeuren in chronologische volgorde van hun
introductie tijdens de geplande periode (02 mei tot 27 mei 2022). De steun wordt verleend
totdat het aan de maatregel toegewezen budget dit toelaat.

Welke formaliteiten?
U kunt uw aanvraag tussen 02 mei 2022 en 27 mei 2022 via het webformulier bij Actiris indienen.
Of, voor mensen die ondersteuning wensen, door naar de Cité des Métiers (Av de l'Astronomie, 14 te
1210 St-Joost-Ten-Node) te gaan waar we je zullen helpen om je verzoek in te dienen.
U dient de volgende documenten toe te voegen:
1. Een verblijfsbewijs, als u niet bij Actiris bent ingeschreven.
2. Het bewijs van een bezoldigde prestatie3 in een van de activiteitensectoren van de culturele
en audiovisuele sector die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met
een contract als uitzendkracht code 046, 495 en 015 in het paritair comité 200 of 322
alsook elke natuurlijke persoon die betaalde diensten heeft geleverd aan een ION-B4 die
een openbare-dienstverleningstaak van culturele aard uitvoert en waarvan het contract als
uitzendkracht de code "046", "495" of "015" vermeldt, en dit tussen 1 januari 2019 en 30
juni 2021. Het paritair comité en het ontvangen nettobedrag moeten op het document
vermeld staan.

2

Deze bedragen kunnen worden aangepast naargelang het aantal ontvangen aanvragen en de beslissing van
het arbitragecomité.
3
Elk bewijsstuk dat het paritair comité en het voor deze activiteit ontvangen nettobedrag vermeldt: een C4, een
loonfiche, een arbeidsovereenkomst, een contract enz. De prestaties verricht in het kader van de
kleinevergoedingsregeling worden niet aanvaard als bewijselement.
4
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U voldoet niet aan de voorwaarden om deze steun te
ontvangen?
U zult een met redenen omklede beslissing van weigering krijgen.
Indien u het niet eens bent met de beslissing van Actiris, dan:
• contact op te nemen met de dienst Activ-Job van Actiris (E-mail : artist@actiris.be of Tel :
0800 35 123), zodat die uw dossier kan herbekijken.
• een klacht in te dienen bij de klachtendienst van Actiris of rechtstreeks beroep in te stellen bij
de Raad van State (NB: een klacht bij de klachtendienst schort de termijn voor het
indienen van een beroep bij de Raad van State niet op)

Contact
Dienst Activ-Job van Actiris
E-mail: artist@actiris.be
Telefoon: 0800 35 123 (gratis nummer)

Deze inlichtingen zijn louter indicatief. Voor uitvoerige informatie raden wij u aan u tot de
instanties te richten.
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