
Wet onbelast  
bijverdienen goedgekeurd

Op 18 juli 2018 werd de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie 
goedgekeurd. Hiermee is het drieluik van het belastingvrij bijverdienen compleet. Concreet beschikt iedere 
belastingplichtige nu over een belastingvrij bij te verdienen som van € 6.000, te indexeren, te verdelen 
over de noemers verenigingswerk, occasionele diensten en de deeleconomie. In dit artikel bespreken we 
de fiscale behandeling van deze drie pijlers van het ‘onbelast bijverdienen’.

VERENIGINGSWERK

Behaald door wie? 

Een verenigingswerker moet naast het verenigingswerk gewoonlijk en noodzakelijk een beroepsactiviteit 
uitoefenen. In hoofde van een werknemer, moest ten minste 4/5de van een voltijdse job worden uitgeoe-
fend gedurende het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de tewerkstelling voorafgaat,  opdat deze 
aanspraak kan maken op de regeling. Een zelfstandige dient zijn activiteit in hoofdberoep uit te oefenen. 
Studenten, huisvrouwen- en mannen en werkzoekenden kunnen geen aanspraak maken op de regeling. 
Gepensioneerden in principe wel, al is het opportuun om in het geval van brugpensioen (SWT-stelsel) te 
informeren of de belastingplichtige over extra inkomsten mag beschikken. 

Wie via tijdskrediet of een thematisch verlof de 4/5de tewerkstelling onderbreekt, komt niet in aanmerking 
voor het gunstregime van onbelast bijklussen. De Vlaamse zorgpremie kan daarentegen wel gecombineerd 
worden met het statuut van verenigingswerker. 

Om een massale overloop van het statuut van werknemer naar verenigingswerker te vermijden, voorziet 
de wet tevens in een antimisbruikbepaling. Het leveren van prestaties inzake verenigingswerk is niet 
toegestaan indien de verenigingswerker en de organisatie waarvoor het werk verricht wordt, voorafgaand 
verbonden waren door een arbeidsovereenkomst, een statutaire instelling of een aannemingscontract en 
dit gedurende een periode van één jaar. 

Inzake het vrijwilligerswerk is een dergelijke clausule niet opgenomen. Daar geldt de algemene regel dat 
men in eenzelfde periode geen verenigingswerk en vrijwilligerswerk waarvoor men een vrijwilligersver-
goeding ontvangt, kan uitoefenen voor eenzelfde organisatie. Dit houdt echter geen totaal cumulverbod 
in. Verenigingswerk kan gecombineerd worden met vrijwilligerswerk zonder vergoeding, of vrijwilligers 
met vergoeding voor zover beide activiteiten in verschillende organisaties worden uitgeoefend. 

Bij welke organisaties verricht? 

De organisatie waarvoor de prestaties inzake het verenigingswerk worden verricht moet ingeschreven 
zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en mag er geen winstoogmerk op na houden.  Dit in 
de zin dat ze geen vermogensvoordeel mag uitkeren. 

Welke klusjes? 

De activiteiten die in aanmerking voor het verenigingswerk zijn heel uiteenlopend en gaan van animator 
en sporttrainer tot gids en nachtoppas. 

Hierbij dient wel te worden gezegd dat een loutere deelname aan een activiteit, bijvoorbeeld een voetbal-
wedstrijd, niet in aanmerking komt voor het gunstregime. 



Bedrag? 

De jaargrens is vastgelegd op een bedrag van € 6.000. Voor het aanslagjaar 2019 komt dit geïndexeerd 
op € 6.130. Deze jaargrens geldt gezamenlijk voor de inkomsten uit verenigingswerk, de inkomsten uit de 
occasionele diensten tussen burgers en de inkomsten uit de deeleconomie. 

Bij het aftoetsen van de jaargrens, moet er rekening gehouden worden met zowel het huidige als het 
voorbije jaar. In beide jaren mag de jaargrens niet zijn overschreden. 

Een overschrijding van de jaargrens impliceert dat de belastingplichtige voor het volledige jaar zal worden 
uitgesloten uit het stelsel van het onbelast bijklussen. Onder voorbehoud van tegenbewijs, zullen de 
inkomsten gekwalificeerd worden als beroepsinkomen. Kan dit bewijs geleverd worden, dan worden de 
inkomsten aangemerkt als divers inkomen die belastbaar zijn aan 33 %. 

Op maandniveau mag er één twaalfde van dit bedrag worden behaald (€ 510,38 voor aj. 2019), te verdelen 
over het verenigingswerk en de occasionele diensten. 

Een overschrijding van de maandgrens impliceert dat de inkomsten van die maand worden gekwalificeerd 
als beroepsinkomsten. Desondanks dienen ze wel in aanmerking te worden genomen voor het bepalen 
van de jaargrens. 

Er zijn geruchten dat er via reparatiewetgeving aan de bovenvermelde maandgrens nog een aanpassing 
zal doorgevoerd worden. Zo zal per koninklijk besluit de maandgrens kunnen worden opgetrokken naar 
€ 1.000. 

Praktisch? 

De kwalificatie als verenigingswerk staat of valt met het bestaan van een schriftelijke overeenkomst, welke 
ook elektronisch mag worden afgesloten. Indien er geen voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst 
afgesloten is, is er geen sprake van verenigingswerk. De duurtijd van de overeenkomst kan maximaal één 
jaar bedragen. 

De organisatie waarvoor het verenigingswerk verricht wordt, moet een verzekering afsluiten ter dekking 
van de risico’s die gepaard gaan met het verenigingswerk, dat ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de organisatie dekt. 

Het verenigingswerk dient voor de aanvang van de prestatie door de vereniging aangeven worden via een 
elektronisch aangifte. Dit kan via de overheidssite www.bijklussen.be. Op deze online applicatie dient het 
begin, het einde en de betaalde vergoeding voor de prestaties te worden geregistreerd. 

INKOMSTEN UIT OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN BURGERS

Het tweede luik van het onbelast bijverdienen bestaat uit de occasionele diensten tussen burgers. Denk maar 
aan een moeder die naast haar kinderen ook andere kinderen van school afhaalt, of een buurman die bij 
het grasmaaien het gazon van zijn bejaarde buur meeneemt. Indien zij voor deze “klusjes” een vergoeding 
ontvangen, kan deze mogelijks ook vrijgesteld worden onder de regeling van het onbelast bijverdienen. 



Behaald door wie? 

Net zoals bij de regeling voor verenigingswerk is de regeling voor occasionele diensten tussen burgers 
voorbehouden voor belastingplichtigen die reeds gewoonlijk en noodzakelijk een beroepsactiviteit uitoefe-
nen. In hoofde van werknemers, dient er in het referentiekwartaal T-3 een werkzaamheid van ten minste 
vier vijfde van een voltijdse tewerkstelling te worden uitgeoefend. Zelfstandigen dienen hun activiteit in 
hoofdberoep uit te oefenen. 

Verricht aan wie? 

De occasionele diensten moeten worden verricht ten voordele van natuurlijke personen met wie de 
dienstverrichter niet verbonden is overeenkomstig een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of 
aannemingsovereenkomst

Welke diensten? 

Onder occasionele diensten tussen burgers dienen onder andere te worden begrepen: kinderopvang, 
zorg en oppas van hulpbehoevende ouders, het ophalen van kinderen aan school, ondersteuning bij 
occasionele of kleine huishoudelijke taken en punctuele hulp bij kleine IT-problemen. 

Diensten die uitsluitend bestaan uit de (onder)verhuur van onroerende of roerende goederen en diensten 
met een beroepsmatig karakter worden hiervan uitgesloten. 

Om ongelijke concurrentie tegen te gaan, moet het wel om occasionele klussen gaan. De diensten mogen 
dus niet op regelmatige basis worden verricht. Daarnaast mag de dienstverrichter ook geen reclame 
maken voor zijn activiteit. 

Praktisch? 

De occasionele dienstverrichter dient hier ook middels de overheidssite www.bijklussen.be het moment 
van begin en einde van de prestaties en de er aan verbonden vergoeding te registeren. Daarnaast moet 
hij of zij een verzekering afsluiten “ter dekking van de risico’s ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid”. 

Bedrag? 

Zoals hierboven reeds uiteengezet moet er bij de occasionele diensten rekening gehouden worden met 
enerzijds het maandelijks plafond en anderzijds het jaarlijks plafond. Het jaarlijks plafond bedraagt voor 
aanslagjaar 2019 € 6.130. Dit bedrag kan vrij verdeeld worden over de noemers vrijetijdswerk, occasi-
onele diensten en inkomsten uit de deeleconomie.  Het maandelijkse plafond wordt geplafonneerd op één 
twaalfde hiervan wat voor aanslagjaar 2019 een bedrag van € 510,38 oplevert. Inzake het maandelijks 
plafond moet er naast de inkomsten uit het verrichten van occasionele diensten, enkel rekening gehouden 
worden met de inkomsten uit vrijetijdswerk. 

De regeling van een overschrijding van de jaargrens is dezelfde als bij het verenigingswerk. Indien de 
jaargrens wordt overschreden, worden de inkomsten als beroepsinkomsten aanzien tenzij er een tegen-
bewijs wordt geleverd. Indien dit tegenbewijs geleverd, worden de inkomsten aangemerkt als divers 
inkomen in plaats van als beroepsinkomen.



INKOMSTEN UIT DE DEELECONOMIE

Het laatste luik bestaat uit de inkomsten afkomstig uit de deeleconomie. De “deeleconomie” is een verza-
melwoord voor diensten die langs elektronische platformen worden aangeboden. De meest gekende 
platformen zijn Airbnb en Uber. 

In het verleden werden inkomsten uit de deeleconomie aan een ingewikkelde fiscale behandeling onder-
worpen met een afzonderlijke taxatie van 20 %.Dit is op vandaag dus niet meer het geval. Samen met 
het vrijetijdswerk en de occasionele diensten tussen burgers zijn deze inkomsten vrijgesteld tot een 
bedrag van € 6.130. Indien deze grens overschreden wordt, worden de inkomsten behoudens tegen-
bewijs aangemerkt als beroepsinkomsten. Kan er een bewijs worden geleverd dat het hier niet om een 
beroepswerkzaamheid gaat, dan vallen ze binnen de categorie diverse inkomsten en zijn ze belastbaar 
aan 33 % + gemeentebelasting. 

Echter moet hier wel een grote kanttekening bij worden gemaakt. De gunstige regeling van het onbelast 
bijverdienen geldt enkel jegens de erkende platformen. De lijst van erkende platformen wordt bijgehou-
den en bijgewerkt door de FOD Financiën en is ook op hun site te raadplegen. De eerder aangehaalde 
platformen, Airbnb en Uber, hebben geen erkenning en vallen bijgevolg uit de boot. 

Behaald door wie? 

Inzake de deeleconomie wordt er geen werkzaamheidsvereiste vooropgesteld. Dit impliceert dat ook 
mensen die minder dan 4/5de werken of die werkloos zijn belastingvrij € 6.000 (€ 6.130 geïndexeerd) 
kunnen bijverdienen. Al zijn zij hierbij beperkt tot het luik deeleconomie. Zelfstandigen mogen wel niet 
dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit. 

Welke diensten? 

Zoals reeds eerder besproken gaat het over inkomsten uit diensten die tot stand zijn gebracht door 
tussenkomst van een erkend elektronisch platform. 

INWERKINGTREDING 

Ondanks dat de wet pas gestemd is op 18 juli 2018, treden de fiscale bepalingen wel al in werking op 1 
januari 2018. Echter konden het verenigingswerk en de occasionele diensten pas geregistreerd worden 
vanaf 15 juli. 

De retroactiviteit is dus voornamelijk van belang voor de prestaties verricht binnen de deeleconomie. Zij 
zullen vanaf 1 januari 2018 onderworpen zijn aan het gunstige stelsel. 

Elise Bovendeur
Els Van Eenhooge


