PlayRight+ Covid 19-sociaal
noodfonds
Reglement tot het bekomen van een financiële steun
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1. Visie
PlayRight wil voor de periode van crisis ten gevolge van het coronavirus, een steun invoeren
voor het inkomstenverlies dat zijn leden lijden, onder de voorwaarden beschreven in dit
reglement.

2. Budget
Overeenkomstig artikel XI.258 van het Wetboek van economisch recht kan PlayRight tot
10% van de in België geïnde rechten gebruiken ter financiering van initiatieven die sociale,
culturele of educatieve doeleinden nastreven.
In het Algemeen Reglement werd dit maximumpercentage door de Algemene Vergadering
beperkt tot 5%, zonder enige verplichting om het gehele percentage effectief te besteden.
De Raad van Bestuur wees voor het werkingsjaar 2020 3% van de in 2019 België geïnde
rechten toe aan de werking van PlayRight+.
Door een recente beslissing heeft de Raad van Bestuur beslist om de overige 2% te
gebruiken ter financiering van dit Covid 19-sociaal fonds
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3. Voor wie
3.1.

Wie wel

Elke uitvoerend kunstenaar die
3.1.1.
aangesloten is (of een lidmaatschapsaanvraag ingediend heeft) bij
PlayRight voor 15 maart 2020
3.1.2.
deelgenomen heeft aan ten minste drie gecommercialiseerde
opnames die volgens de Belgische wet naburige rechten genereren,
deze opnames dienen aangegeven of meegedeeld te zijn vooraleer
de steunaanvraag ingediend werd
3.1.3.
in een maand waarvoor een steun gevraagd wordt (binnen de
betrokken periode), door de Covid 19-crisis slachtoffer geworden is
van annulatie in Belgïe van:
3.1.3.1.
opnamedagen (die volgens de wet naburige rechten
genereren)
3.1.3.2.
concerten
3.1.3.3.
theater, dans of circusvoorstellingen

3.2.

Wie niet

Elke uitvoerende kunstenaar die voor een betrokken maand waarop de aanvraag van
toepassing is
3.2.1.
bij een werkgever verbonden is met een arbeidsovereenkomst die
minstens de volledige periode van de betrokken maand behelst, met
inbegrip van ambtenaren, enz.
3.2.2.
kan rekenen op een door een Belgische overheid voorziene
vervangingsinkomst, bvb. pensioen, volledige werkloosheidsuitkering
of overbruggingsrecht voor zelfstandigen, die voor een
3.2.2.1.
samenwonende met gezinslast meer bedraagt dan 1.342,12
euro bruto per maand
3.2.2.2.
alleenwonende, met of zonder gezinlast, meer bedraagt dan
1.099,54 euro bruto per maand
3.2.2.3.
samenwonende zonder gezinslast meer bedraagt dan
1.062,36 euro per maand

4. Modaliteiten
4.1.

Aanvraagmodaliteiten
4.1.1.

4.1.2.

via de website van PlayRight wordt een online-aanvraagformulier ter
beschikking gesteld, de indiening van het formulier impliceert de
aanvaarding van dit reglement
voor elke betrokken maand geldt er een specifieke deadline, elke
aanvraag die later ingediend wordt zal niet meer in aanmerking
genomen worden
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4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.
4.1.2.5.
4.1.2.6.
4.1.2.7.
4.1.2.8.
4.1.2.9.
4.1.2.10.

deadline maart: uiterlijk indienen op zondag 19 april 2020
deadline april: uiterlijk indienen op zondag 10 mei 2020
deadline mei: uiterlijk indienen op zondag 14 juni 2020
deadline juni: uiterlijk indienen op zondag 12 juli 2020
deadline juli: uiterlijk indienen op zondag 16 augustus 2020
deadline augustus: uiterlijk indienen op zondag 13 september
2020
deadline september: uiterlijk indienen op zondag 11 oktober
2020
deadline oktober: uiterlijk indienen op zondag 15 november
2020
deadline november: uiterlijk indienen op zondag 13 december
2020
deadline december: uiterlijk indienen op zondag 17 januari
2021

1.1.1.

Elke aanvraag dient minimaal vergezeld te worden van volgende
documenten:
1.1.1.1.
verklaring op eer dat de betrokkene niet in volledige loondienst
was tijdens de maand waarvoor een steun wordt gevraagd
1.1.1.2.
bewijs dat de betrokkene tijdens de maand waarvoor een
steun wordt gevraagd van de overheid een
uitkering/overbruggingsrecht krijgt die minder is dan de
bedragen zoals vermeld in 3.2.2.
1.1.2.
bewijs van annulatie van in aanmerking genomen
opnames/concerten/voorstelling op Belgisch grondgebied (dit kan via
contract, mailverkeer, printscreens, sms’en,…)

1.2.

Uitbetalingsmodaliteiten
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

Elke betrokkene heeft recht op €50 per geannuleerde opname-,
concert- of voorstellingsdag in Belgïe
elke betrokkene heeft voor elke volledige maand van de betrokken
periode maximaal recht op een steun van € 250, voor zover voldaan is
aan alle modaliteiten, zoals bepaald in 4.1., en het budget dat
PlayRight hiervoor ter beschikking stelt niet is uitgeput
bij de behandeling van de aanvragen zal prioriteit gegeven worden
aan de betrokkenen die aan aanvraag indienden op basis van
geannuleerde opnames (die volgens de wet naburige rechten
genereren)
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2. Fiscaliteit
De door PlayRight betaalde financiële steun is een schenking, die niet belastbaar is. In geval
van een geschil met de fiscus zal PlayRight de fiscus (op verzoek van de ontvanger van de
schenking) een gemotiveerd argument in die zin geven, maar kan zij niet verantwoordelijk
worden gesteld voor de gevolgen van een eventuele belastingcorrectie.

3. Valse verklaringen
PlayRight behoudt zich het recht om zelfs na de uitbetaling van steunen bijkomend
bewijsmateriaal op te leveren om te verifiëren dat er geen valse verklaringen ingediend
werden.
Indien valse verklaringen vastgesteld worden zal het Uitvoerend Comité, gemandateerd door
de Raad van Bestuur van PlayRight minstens de terugstorting van de onterecht verkregen
steun vorderen, vermeerderd met de wettelijke verwijlintresten sinds de datum van de
toekenning van de steun een forfaitaire schadevergoeding van 200 euro om dossierkosten
te dekken.

4. Klachten
In geval van klachten, geschillen of uitzonderlijke gevallen zal het Uitvoerend Comité van
PlayRight, gemandateerd door de Raad van Bestuur van PlayRight hierover beslissen, zij is
de enige instantie die hierover uitspraken kan doen.

5. Privacy
PlayRight cvba verbindt er zich toe om de wet op de privacy (meer bepaald de Wet van 8
december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens) strikt toe te passen en de geregistreerde gegevens
alleen statistisch te verwerken (zonder persoonsgebonden gegevens), tenzij dit anders door
de betrokken partijen schriftelijk wordt overeengekomen.
De gegevens die gevraagd worden voor het verkrijgen en het bepalen van de hoogte van de
steun zullen enkel voor deze doeleinden gebruikt worden en zullen onder geen elke
voorwaarde overgemaakt worden aan derden.
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