
 

 

Maandelijkse aangifte betreffende de lonen per prestatie of per stuk (taakloon) die aan 

de sociale zekerheid loontrekkenden worden onderworpen 

Art. 48bis KB 25.11.1991 

In te vullen door de werknemer die artistieke activiteiten verricht 

Datumstempel 
 van de UI 

 
Uw identiteit 

NAAM en Voornaam: 

Adres: 

Rijksregisternummer (INSZ)  

Uw INSZ-nummer staat op de achterkant van uw identiteitskaart 

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

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

__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __  Ik ben houder van een visum kunstenaar (1) 

 

Uw verklaring 
Tijdens de maand  ..............................................................  van het jaar  ............. heb ik bezoldigingen per prestatie of per stuk (taakloon) uit artistieke activiteiten ontvangen waarop bijdragen aan de sociale 
zekerheid loontrekkenden aan de RSZ werden ingehouden: 

Vul de onderstaande tabel in en dien dit formulier in bij uw uitbetalingsinstelling. 

 

Brutobedrag 
(2)  

Beschrijving van de 
artistieke activiteit 

Periode van de 
artistieke activiteit 

Artistieke activiteit uitgeoefend voor rekening van (3) Arbeids-
overeenkomst (4) 

Aantal schrappingen (5) 
 + Maand en jaar 

€ ....................  

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

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

van  ................................. 

tot  ................................... 

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

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

 JA 

 NEE  .......  ..................................  

€ ....................  

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

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

van  ................................. 

tot  ................................... 

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

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

 JA 

 NEE  .......  ..................................  

€ ....................  

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

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

van  ................................. 

tot  ................................... 

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

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

 JA 

 NEE  .......  ..................................  

€ ....................  

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

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

van  ................................. 

tot  ................................... 

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

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

 JA 

 NEE  .......  ..................................  
(1) Voor meer info informeert u zich bij de RSZ en bij de Commissie Kunstenaars (zie site Commissie Kunstenaars) 
(2) Vermeld het brutobedrag van het taakloon dat overeenstemt met de activiteit vermeld in de tweede kolom 
(3) Vermeld de naam en het adres van de opdrachtgever. 
(4) De RVA kan vragen dat u een kopie van de arbeidsovereenkomst of bewijsstukken van de onderwerping aan de RSZ overmaakt. 
(5) Vermeld het aantal schrappingen die u hebt aangebracht op uw controlekaart voor die artistieke activiteit + maand en jaar 

Handtekening 
De gegevens worden door de RVA geverifieerd op basis van de DIMONA- en 
RSZ-gegevens. Indien blijkt dat u deze verklaring niet heeft verricht, kunnen uw 
uitkeringen teruggevorderd worden. 
Uw verklaringen worden bewaard in informaticabestanden. Meer informatie over 
de bescherming van deze gegevens vindt u in de brochure over de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, beschikbaar bij de RVA. 
Meer info op www.rva.be 

In totaal heb ik  ................  kopieën van arbeidsovereenkomsten en  ........... kopieën van bewijzen van de 
onderwerping bijgevoegd (facultatief). 

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn. 

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __  Handtekening 

15.12.2020/831.20.011 1/1 FORMULIER C3-ARTIEST 

 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/specifieke-info/kunstenaars/contact.htm


 

Uitleg:  

 

Waarom dit formulier C3-ARTIEST? 
Geen enkele werkloosheidsuitkering kan worden toegekend tijdens 
een periode waarin u een activiteit uitoefent als loontrekkende of 
tijdens een periode waarin u wordt bezoldigd (met RSZ). 
Als kunstenaar kunt u een taakloon ontvangen. In dat geval 
houdt de bezoldiging geen rechtstreeks verband met de tijd en 
de tewerkstellingsperiode. 
De onderstaande omzettingsregel is bedoeld om de 
tewerkstellingsperiode te bepalen die uw taakloon dekt, een periode 
die niet kan worden vergoed. 

Waarin bestaat de omzettingsregel? 
De omzettingsregel bestaat erin om uw taakloon te delen door 
een referteloon. 
De dagen die u op uw controlekaart hebt vermeld als de 
arbeidsdagen die met die activiteit overeenstemmen, worden in 
mindering gebracht van het verkregen resultaat. 

Het werkloosheidsbureau voert de berekening uit per kwartaal op 
basis van alle taaklonen die tijdens dat kwartaal onderworpen 
waren aan de RSZ. 

Om het actuele (geïndexeerde) bedrag van het referteloon te 
kennen en de berekeningsvoorbeelden te raadplegen, neemt u 
kennis van het infoblad T53 “Wat is de invloed van een 
artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?” beschikbaar 
bij uw uitbetalinsginstelling of te downloaden van de website 
www.rva.be 

 

Moet u het formulier C3-ARTIEST invullen? 
Indien u wekloosheidsuitkeringen aanvraagt en u een artistieke 
commerciële activiteit uitoefent,moet u op het einde van elke 
maand uw bezoldigingen per taak aangeven door een formulier 
C3-ARTIEST in te vullen. 

Wat moet u aangeven op het formulier C3-ARTIEST? 
De aangifte op het formulier C3-ARTIEST betreft: 

1. Elk taakloon dat u hebt ontvangen in het kader van de 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst; 

2. elke som die u hebt ontvangen nadat u een van uw 
creaties hebt verkocht of gecommercialiseerd 
wanneer die som onderworpen werd aan de sociale 
zekerheid loontrekkenden (RSZ);  

3. Elke som die u hebt ontvangen voor het uitvoeren van 
een artistieke prestatie die niet heeft geleid tot het 
sluiten van een arbeidsovereenkomst wanneer die 
som onderworpen werd aan de RSZ (op grond van 
artikel 1bis van de wet van 27.06.1969).  

Wat moet u daarna doen met het formulier C3-ARTIEST? 
U dient dat ingevulde formulier op het einde van de maand in bij 
uw uitbetalingsinstelling. 

En wat gebeurt er daarna? 
Op basis van uw aangiftes bepaalt het werkloosheidsbureau zo 
nodig een periode die niet vergoed kan worden ingevolge de aan 
de RSZ onderworpen taaklonen. 
De niet-vergoedbare periode zal u schriftelijk worden 
meegedeeld. In functie van de verzenddatum zal die periode 
ingaan op de 1ste dag van de lopende maand of op de 1ste dag 
van de maand die volgt. 

En als uw aangifte onjuist blijkt of als er gegevens van uw 
aangifte veranderen? 
Om de berekening uit te voeren, baseert het werkloosheids-
bureau zich in eerste instantie op uw aangiftes op het formulier 
C3-ARTIEST. 

Daarna worden uw aangiftes getoetst aan: 
A. de gegevens van uw betaaldossier “werkloosheids-

uitkeringen”. 

Als uit het nazicht van de betalingen blijkt dat het aantal 
op uw controlekaart vermelde dagen die met de activiteit 
overeenstemt hoger is dan dat welk u hebt vermeld op 
het formulier C3-ARTIEST, kunt u een herziening van 
de beslissing vragen zodat de niet-vergoedbare periode 
wordt ingekort. U geniet in voorkomend geval 
aanvullingen op de uitkeringen. 

Indien echter blijkt dat het aantal op uw controlekaart 
vermelde dagen die met de activiteit overeenstemt lager is 
dan dat dat u hebt vermeld op het formulier 
C3-ARTIEST, zal de RVA zijn beslissing kunnen herzien 
zodat er u een beslissing zal worden betekend met een 
nieuwe niet-vergoedbare periode. 

B. de gegevens in verband met uw tewerkstellingen en 
bezoldigingen die in de databanken van de RSZ worden 
opgenomen. 

Als blijkt dat u bepaalde bezoldigingen bent vergeten 
aan te geven, zult u een nieuwe beslissing ontvangen 
met een nieuwe niet-vergoedbare periode. 

Wat gebeurt er als u geen formulier C3-ARTIEST indient? 
Indien blijkt uit de consultatie van de gegevens betreffende uw 
tewerkstellingen en bezoldigingen, opgenomen in de 
gegevensbank van de RSZ, dat u heeft nagelaten om sommige 
van uw taaklonen aan te geven, zal er u een beslissing omtrent 
een niet-vergoedbare periode worden overgemaakt. 
Daarenboven kan bij ontstentenis van een aangifte, een 
schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen worden 
opgelegd. 

http://www.rva.be/

