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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. S.12.0006.N
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11,
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie,
met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de eiser woonplaats kiest,
tegen
INTERNATIONAL PROM ORCHESTRA vzw, met zetel te 3980 Tessenderlo,
Neerstraat 131/2,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de verweerster woonplaats kiest.
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I.

S.12.0006.N/2

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Gent van 6 januari 2011.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1.

Krachtens artikel 14, § 1, RSZ-Wet en artikel 23, eerste lid, Algemene Be-

ginselenwet Sociale Zekerheid, worden de bijdragen voor sociale zekerheid berekend op basis van het loon van de werknemer.
Krachtens artikel 14, § 2, RSZ-Wet en artikel 23, tweede lid, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid wordt het begrip loon bepaald bij artikel 2 Loonbeschermingswet. De laatstgenoemde bepaling verstaat onder “loon” het loon in
geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn
dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
Overeenkomstig artikel 35, § 3, eerste lid, Auteurswet 1994 kunnen de vermogensrechten, wanneer een uitvoerende kunstenaar een prestatie levert ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, worden overgedragen aan de
werkgever voor zover uitdrukkelijk in die overdracht van rechten is voorzien en
voor zover de prestatie binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst of het
statuut valt.
2.

Uit de voormelde wetsbepalingen en hun onderlinge samenhang volgt dat de

vergoeding die de door een arbeidsovereenkomst verbonden uitvoerende kunstenaar van zijn werkgever ontvangt, voor de overdracht van zijn vermogensrechten
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waartoe hij zich bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst had verbonden, een
tegenprestatie is voor de overdracht van rechten met betrekking tot een in uitvoering van de arbeidsovereenkomst geleverde prestatie. Die vergoeding is bijgevolg,
in de regel, een voordeel waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking
recht heeft ten laste van zijn werkgever en maakt aldus deel uit van het loon op
basis waarvan de socialezekerheidsbijdragen berekend worden.
3.

De appelrechters die, nadat zij hebben vastgesteld dat de dienstbetrekking

van de uitvoerende kunstenaars de deelname aan de uitvoeringen van een musical
als voorwerp had waarvan de opnames werden gecommercialiseerd, dat de afstand
van naburige rechten was opgenomen in de bijlagen A – bijzondere bepalingen bij
de arbeidsovereenkomst en dat de vergoeding van 400 euro per maand forfaitair
werd betaald gedurende de effectieve tewerkstelling, oordelen dat de vergoeding
voor de overdracht van naburige rechten aan de werkgever niet als loon kan worden aangemerkt, schenden de aangevoerde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit raadsheer Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Alain
Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange en Antoine Lievens, en in openbare
rechtszitting van 15 september 2014 uitgesproken door raadsheer Beatrijs
Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.
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