Stichting Kunstenaars Contract Bureau - KCB
Verloning van medewerkers aan concerten voor KCZB leden
De problematiek
Het overheidsbeleid is er op gericht zoveel mogelijk mensen sociaal te verzekeren en daarom laat de
wet zoveel mogelijk arbeid onder een dienstbetrekking vallen. Het optreden van elke solist, orkest of
instrumentalist, hoe klein de bijdrage ook is, wordt behandeld alsof het een dienstverband betreft.
Werkgevers zijn verplicht de gecontracteerde als werknemer aan te melden bij de belastingdienst.
Dat betekent ook dat men wettelijk verplicht is tot het:
▪ vaststellen van de identiteit van de optredende artiesten
▪ inhouden van loonbelasting
▪ betalen van werknemersverzekeringen
▪ voeren van een loonadministratie
Het correct nakomen van de werkgeversverplichtingen is vanwege de vele daaraan vastzittende
aspecten voor koorpenningmeesters een bijna onoverkomelijk probleem. Daarnaast is er vanwege de
verplichte digitale aangifte speciale software nodig.
De oplossing
Namens de aangesloten koren kan de KCZB als inhoudingsplichtige optreden.
Deze dienstverlening is ondergebracht in de Stichting Kunstenaars Contract Bureau (KCB).
Voor leden van de KCZB kan het KCB dus alle werkgeversverplichtingen van hen overnemen.
Voor meer uitleg hierover zie onze brochure (Het koor als werkgever).
Voor koren die bij een andere organisatie zijn aangesloten bestaat de mogelijkheid naast hun gewone
lidmaatschap een buitengewoon lidmaatschap bij de KCZB aan te vragen. Na verkrijging van dit
buitengewoon lidmaatschap kan men ook gebruik maken van het Kunstenaars Contract Bureau.
Administratiekosten
Als kleine tegemoetkoming in de kosten van het KCB wordt een bedrag aan administratiekosten
berekend.
De hoogte van de kosten is gebaseerd op de som van alle kosten die het KCB aan het koor voor het
concert in rekening brengt.
De administratiekosten worden met een aparte nota door de KCZB aan het koor berekend.
Voor een overzicht van de kosten verwijzen we u naar de website.
Aan buitengewone leden van de KCZB worden vooralsnog geen kosten in rekening gebracht: zij
betalen immers apart voor de dienstverlening van het KCB.
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot:
KCB
T: 071-5605559 op ma, di, wo en do tussen 08.30 en 12.30 uur.
E: contractbureau@kczb.nl

