Hoe laat je iemand onbelast
bijklussen voor je vereniging?
Krijgt jouw club of vereniging soms hulp van iemand die in zijn
vrije tijd een bepaalde dienst komt verrichten? Wil je hem of haar
daarvoor belonen met een vergoeding?
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GA NA OF JE ORGANISATIE
EN DE ACTIVITEIT IN
AANMERKING KOMEN

GA NA OF DE
PERSOON EEN DIENST
MAG VERRICHTEN

STEL EEN
OVEREENKOMST
OP

GEEF HET
OVEREENGEKOMEN
BEDRAG AAN

ZORG VOOR
DE NODIGE
VERZEKERINGEN

Alleen socioculturele verenigingen
kunnen iemand onbelast diensten
laten verrichten. Dat kunnen vzw’s zijn,
maar ook feitelijke verenigingen.

Je kunt iemand voor een
dienst inschakelen als die
minstens 4/5 werkt, zelfstandige in hoofdberoep
is of met pensioen is.

Voor aanvang van de
activiteit stel je een
overeenkomst op met
de persoon die de dienst
gaat verrichten. Daarin
staan onder meer hoe
lang de dienst duurt en
hoeveel je betaalt.

Met de onlinedienst op verenigingswerk.be
geef je de activiteit en het overeengekomen
bedrag door aan de overheid. Eén persoon
mag maximaal 6.000 euro per jaar onbelast
verdienen. Voor dat bedrag tellen ook inkomsten uit klussen voor burgers en uit een
deeleconomieplatform mee.

Je
vereniging
moet een verzekering
burgerlijke
aansprakelijkheid
en een verzekering
lichamelijke schade
afsluiten voor de persoon die de dienst
komt verrichten.

Welke activiteiten zijn toegelaten,
is duidelijk omschreven in de wet.
Je vindt de volledige lijst op
verenigingswerk.be. Staat de beoogde
activiteit niet in de lijst, dan komt ze
niet aanmerking.

Alle informatie vind je op: verenigingswerk.be

Werklozen mogen niet
bijklussen. Alle details vind
je op verenigingswerk.be.

Op verenigingswerk.be kun
je een voorbeeldovereenkomst downloaden.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit
diensten aan burgers mogen niet meer
dan 500 euro per maand bedragen. Deze
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Op verenigingswerk.be vind je de meest
recente cijfers.
Om een aangifte te kunnen uitvoeren, heb
je een ondernemingsnummer nodig; feitelijke verenigingen kunnen online een uniek
identificatienummer aanmaken.

BIJKLUSSEN
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Dat kan. En als je je aan een aantal voorwaarden houdt, hoef je er
geen belastingen of sociale bijdragen op te betalen.

