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Intermittence du 
spectacle



Annex 8 en 10

• Annexen bij het werkloosheidsreglement

• Aparte voorwaarden/systeem binnen de werkloosheidsuitkering

• Geeft recht op een “Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi au 
titre des annexes 8 et 10”

• Te onderscheiden van een “ARE Régime Général”



Statuut: vergelijking

Kunstenaarsstatuut
• Eerst toegang algemene 

werkloosheidsuitkering

• Via eender welke tewerkstelling

• Dan specifieke regels 

Annex 8 of 10
• Meteen specifieke 

werkloosheidsuitkering

• Obv artistieke prestaties



Annex 8

• Technici

• Dubbele voorwaarde
• Werkgever

• Werknemer

• Contract van bepaalde duur



Annex 8

• Uitgave van geluidsopnames

• Cinematografische productie

• Audiovisuele productie

• Uitzending van televisie- of radioprogramma’s

• Productie van “spectacles vivants”

• Realisatie van technische prestaties ten dienste van de creatie en het 
evenement van bovenstaande activiteiten



Annex 8



Annex 10

• Artiesten

• Dubbele voorwaarde:
• Werkgever

• Werknemer

• Contract van bepaalde duur



E. Vanheusden en Kunstenloket vzw (eds.), Sociale en fiscale spelregels voor kunstenaars, Inni Publishers, 2015, 211.



Toepassingsgebied



Présomption de salariat

• Vermoeden van werknemerschap
• Tenzij inschrijving in het handelsregister vereist



Présomption de salariat

• Onafhankelijk van de juridische kwalificatie van het contract

• Onafhankelijk van de kwalificatie door de partijen

• Wijze of omvang van de vergoeding

• Onafhankelijk van de vrijheid/onafhankelijkheid van de artiest

• Onafhankelijk van het eigenaarschap van het gebruikte materiaal

• Zelfs als de artiest anderen/hulp engageert



Personeel toepassinsgebied: vergelijking

Kunstenaarsstatuut
• de creatie en/of uitvoering of 

interpretatie van artistieke 
oeuvres in de audiovisuele en de 
beeldende kunsten, in de 
muziek, de literatuur, het 
spektakel, het theater en de 
choreografie

• Technici moeten verbonden zijn 
aan een artistieke werkgever 
(artikel 116, §8 KB)

Intermittence
• Contract van bepaalde duur

• Artiesten moeten uit een 
beperkte lijst komen

• Technici moeten verbonden zijn 
aan een artistieke werkgever 
(spektakelbedrijf)



Inleiding

EINDE CONTRACT

Referentieperiode
12 maanden

Toelating uitkering

Uitkeringsperiode
12 maanden

VERJAARDAG



Toelating: voorwaarden

• Als werkzoekende zijn ingeschreven

• Effectief en permanent op zoek zijn naar werk

• Fysiek geschikt zijn om te werken

• Niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben

• In het territorium van het toepassingsgebied van de ‘régime 
assurance chomage’ verblijven



Toelating: voorwaarden

• Minstens 507 uren gewerkt hebben

• in de periode van 12 maanden voorafgaand aan het einde van het 
arbeidscontract dat in aanmerking wordt genomen voor de toelating 
tot de uitkering.

• Deze uren moeten onder annex 8 of 10 gepresteerd zijn. D.w.z. 
artistieke of technische prestaties.

• Ziekte en periodes met vergoedingen van de sociale zekerheid 
verlengen deze referentieperiode.



Toelating

Toelating tot de uitkering
• 312 dagen

• In 21 maanden

• Alle activiteiten

• Art. & taakloon: cachet

Intermittence
• 507 uren 

• In 12 maanden

• Artistieke activiteiten (annex 
8/10)

• cachetregel

507 uren x 6 / 38 = 80 dagen
Of 507u / 7,6 x 6/5 = 80 dagen
80 dagen / 12 x 21 = 140 dagen



Toelating: voorwaarden

• Geen vrijwillig ontslag genomen hebben in uw laatste “activité
professionnelle salariée” of een andere professionele activiteit die 
niet uw laatste was.
• Tenzij deze legitiem was volgens het reglement van de 

werkloosheidsverzekering

• Tenzij 455 gewerkte uren of onvrijwillig verloren contracten na het 
ontslagnemen bewezen kunnen worden



Toelating: FCT

• Laatste FCT bepaalt onder welk regime je zal vallen



Toelating: voorbeelden



Toelating: voorbeelden



Toelating: voorbeelden



Toelating: voorbeelden



Toelating: voorbeelden



Toelating: berekening

• Uren worden geteld obv de informatie op het Attestation Employeur
Mensuelle (AEM)
• De uren die vermeld staan

• Per cachet: 1 cachet = 12 uur

• Met een maximum per maand
• 208 uren voor de arbeiders/technici

• 250 uren indien verschillende werkgevers (uitz. tot 260u)

• 28 cachets voor artiesten





Toelating: berekening

• Welke periodes van werk komen in aanmerking?

• Periodes van werk
• Werk als ‘technicien du spectacle’ of als artiest

• Annexe 8 of 10

• Periodes van opschorting van het contract (5u per dag)

• Uren van artistiek of technisch onderwijs 
• max. 70u of 120u vanaf 50+



Toelating: berekening

• Welke periodes van werk komen in aanmerking?

• Andere periodes
• Vergoed moederschaps-/adoptieverlof

• Vergoed werkongeval

• Ziekte van lange duur vergoed door SZ

• Niet-vergoede periodes van opleiding

• Congé Individuel Formation vergoed door Afdas

• Opleiding Projet Transiation Professionnelle

• Tellen mee indien er nog een periode van werk op gevolgd heeft



Uitkering



EINDE CONTRACT

Referentieperiode
12 maanden

Toelating uitkering

Uitkeringsperiode
12 maanden

VERJAARDAG



Uitkering: brutobedrag

• Bruto daguitkering = A + B + C
• A: salaris tijdens referteperiode

• [AJ minimale x (0,42 x SR (jusqu’à 14400 €) + 0,05 x SR (au-delà  de 14400 €)] / 5000

• B: gewerkte uren tijdens referteperiode
• [AJ minimale  x (0,26 x NHT (jusqu’à 720h) + 0,08 x NHT (au-delà de  720 h)] /507

• C: minimale daguitkering
• AJ minimale  x 0,40



Uitkering: brutobedrag

• Voorbeeld
• Technicus werkt onder annex 8

• Periode van 12 maanden: 800 uren en €18 000 brutosalaris

• A = [31,36 x (0,42 x €14 400) + (0,05 x €3 600)] / 5000 = €39,06
• B = 31,36 x [(0,26 x 720 h) + (0,08 x80 h)] / 507 = 11,97 
• C = 31,36 x 0,40= 12,54 
• AJ = 39,06 + 11,97+ 12,54 = 63,57 €



Uitkering: brutobedrag

• Minimumuitkering
• €38 voor annex 8

• €44 voor annex 10

• Maximumuitkering
• €155,77



Uitkering: nettobedrag

Als bruto daguitkering

• < €31,36: geen sociale zekerheidsbijdrage

• €31,36 - €50 : bijdrage van 0,93% op gemiddeld dagsalaris

• > €50 : 6,2% of 3,8% en 0,5%



Uitkering: vergoedbare dagen

Geen professionele activiteit of evenement
• Vergoedbare dagen = alle dagen

• 28 (/29) in februari; 30/31 dagen



Uitkering: vergelijking
Kunstenaarsstatuut/ derde 
fase van eerste 
vergoedingsperiode

• Min €51,62-€42,29-€37,72

• Max €59,25

• 6 dagen per week

• +/- 26d/ maand

• Initieel obv loon 4 weken of 
kwartaal, daarna niet meer 
aanpasbaar

Intermittence

• Min €38 of €44

• Max €155,77

• Alle dagen

• 30 of 31 dagen

• Obv loon vorige 12 maanden, elk 
jaar opnieuw



Uitkering: vergoedbare dagen

Één of meerdere professionele activiteiten
• Activiteiten die in aanmerking komen

• Met loon (annex 8/10 of ander regime)

• Zonder loon (auto-entreprise, zelfstandige, vennootschap,…)

• Niet:
• Inkomsten uit auteurs- en naburige rechten



Uitkering: vergoedbare dagen

1) Bepalen aantal ingeschreven dagen

2) Verificatie van de niet-vergoedbare zuil
• Geen vergoeding als de limiet wordt bereikt

• Annex 8: 26 werkdagen* (=maandelijkse werkuren/8)

• Annex 10: 27 werkdagen* (=maandelijkse werkuren/10)

• Maandelijkse werkuren?
• Niet in uren uitgedrukte activiteiten: vergoeding/SMIC uur

• Cachets: 1 cachet = 12 uur



Uitkering: vergoedbare dagen

3)  Bepalen aantal vergoedbare dagen
• Vergoedbare dagen = kalenderdagen – niet-vergoedbare dagen

• Niet-vergoedbare dagen = werkdagen* x 1,4 (annex 8) of 1,3 (annex 10)

4) Over te schrijven bedrag van het ARE
• Bruto daguitkering x vergoedbare dagen



Uitkering: vergoedbare dagen

5) Controle van het maandelijks cumulplafond
• Vergoedingen + over te schrijven bedrag

• €3797,20 of €3857,42

• 3 scenario’s
• Vergoedingen > plafond: geen uitkering

• Cumul < plafond: behoud over te schrijven bedrag ARE

• Cumul > plafond: over te schrijven bedrag ARE = plafond – vergoedingen. Omrekening 
vergoedbare dagen

6)  Aftrek



Uitkering: vergelijking

Kunstenaarsstatuut 
• Niet-vergoedbare dagen

• Aangekruiste dagen
• Cumulregel

• Andere inkomsten
• €4 536,38 
• op jaarbasis
• 1/312e aftrek van overschrijding 

Intermittence
• Niet-vergoedbare dagen

• Maandelijkse werkuren/8 x 1,4
• Maandelijkse werkuren/10 x 1,3
• Cumulregel

• Inkomsten + uitkering
• Op maandbasis
• +/- €3 800

• Andere inkomsten



Uitkering: vergoedbare dagen

Voorbeeld

Een technicus (annex 8) heeft een bruto daguitkering van €140. In april 
(30d) geeft hij 80 gewerkte uren aan, voor €2000 bruto.

1) Aantal gewerkte dagen: 80u / 8 = 10 dagen dus <26 werkdagen van de niet-vergoedbare zuil
2) Niet vergoedbare dagen: 10 dagen *1,4 = 14
3) Vergoedbare dagen: 30 dagen in april – 14 dagen = 16 dagen
4) Over te schrijven uitkeringsbedrag: 16 * €140 (daguitkering) = €2240
5) Controle cumul: €2240 (uitkeringsbedrag) + €2000 (loon) = €4440 > plafond van €3857,42
6) Nieuw over te schrijven uitkeringsbedrag: €3857,42 - €2000 = €1857,42
7) Aantal vergoedbare dagen: €1857,42 / €140 = 13 dagen



EINDE CONTRACT

Referentieperiode
12 maanden

Toelating uitkering

Uitkeringsperiode
12 maanden

VERJAARDAG



Uitkering: periode

• Principe van de “date anniversaire”
• Uitkering wordt toegekend tot verjaardagsdatum

• Verjaardag: 12 maanden (365 dagen) na

• FCT in aanmerking genomen voor toekenning



Uitkering: voorbeeld



EINDE CONTRACT

Referentieperiode
12 maanden

Toelating uitkering

Uitkeringsperiode
12 maanden

VERJAARDAG

Toelaatbaarheid
Initiële toekenning 

voordeel

21/09/2020 21/09/202121/03/2020



Controle na 12 maanden

• Reeds in annex 8 of 10
• Op aanvraag, op de verjaardagsdatum

• Op aanvraag, voor de verjaardagsdatum

• In een andere uitkering
• Optierecht (overschakelen)

• Voorwaarde van 507u voldaan

• Uitkering < €20 of uitkering annex 8/10 minstens 30% hoger



Controle na 12 maanden



Controle na 12 maanden 

• Controle op 507 uren
• Nieuwe toelating vanaf FCT

• Geen nieuwe toelating
• “Clause de rattrapage”

• 6 maanden om wel aan de voorwaarden te voldoen

• Niet indien toegang tot ARE autre régime

• 5 jaar anciënniteit in intermittence

• 338u in laatste 12 maanden



Controle na 12 maanden



Controle

Kunstenaarsstatuut/ 1e jaar
• Na 1 jaar

• 156 dagen bewijzen

• 104 dagen artistiek

• In periode van 18 maanden

• Neutralisatie uitkering

Intermittence
• Na 1 jaar

• Opnieuw 507u bewijzen

• Artistieke prestaties

• In periode van 12 maanden voor FCT

• Nieuw uitkeringsbedrag



Controle

Kunstenaarsstatuut/ verlenging

• 3 artistieke/technische 
prestaties

• Op 12 maanden

• VDAB blijft 156 dagen 
controleren; geen impact op 
toegang/hoogte uitkering

• Terugkeer naar eerste 
vergoedingsperiode door bewijs 
156 dagen op 18 maanden, te 
allen tijde mogelijk

Intermittence/ wederkerend

• Opnieuw 507 u

• Op 12 maanden

• Voorwaarde voor toegang; 
indien niet gehaald, geen 
uitkering binnen annex 8 of 10

• Clause de ratrappage maar 
indien ingang ARE RG, 
onmiddellijk uit annex 8/10 


