Kleine klussen kunnen voortaan makkelijk
belastingvrij
Vanaf 1 januari 2018 wordt het makkelijk om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen.
De nieuwe regeling vervangt de gunstmaatregel voor de deeleconomie.
BrusselU schakelt een kennis in om uw gras af te rijden? Om uw kinderen van school op te
halen? Of om bijles te geven?
De kans is groot dat u dat vandaag in het zwart doet. Binnenkort wordt het erg makkelijk om
dat wettelijk in orde én belastingvrij te doen.
Vanaf 1 januari 2018 mag elke werknemer die minstens vier vijfde werkt, en elke
gepensioneerde tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. Dat komt dus neer op 500 euro
per maand. Die inkomsten kunnen gehaald worden in drie categorieën.
‘Dit vervangt geen reguliere arbeid’ Kabinet van minister van Werk Kris Peeters
Ten eerste zijn er de zogenaamde diensten van burger tot burger, zoals een klusje in huis of
tuin en de zorg voor kinderen of ouderen. Voor hen komt er een app waarop zowel de
opdrachtgever als de bijklusser de inkomsten zal kunnen doorgeven.
Een tweede mogelijkheid zijn activiteiten in een vereniging. Het gaat onder meer om
vrijwilligers bij een sportvereniging, animatoren in een jeugdbeweging of een administratief
en IT-medewerker in een natuur- of cultuurvereniging.
Een laatste inkomstencategorie is de deeleconomie. Onder impuls van vicepremier Alexander
De Croo (Open VLD) werd vorig jaar een nieuwe fiscale gunstmaatregel uit de grond
gestampt. Daardoor zou op inkomsten via erkende deelplatformen maar 10 procent
belastingen betaald worden. Die regeling wordt geschrapt en vervangen door de nieuwe
maatregel. De ‘oude’ gunstmaatregel voor de deeleconomie zal dus eenmalig op de
belastingaangifte van 2018 (voor de inkomsten van 2017) verschijnen.
Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) was er bij het opstellen van de lijst ‘de
bezorgdheid om niet te concurreren met de professionele sector’. ‘Hier kan je niet je hele huis
mee laten renoveren’, aldus zijn woordvoerster Miet Deckers. ‘Dit vervangt geen reguliere
arbeid. We willen geen onprofessionele arbeid met alle gevolgen van dien.’
Maar verschillende sectorverenigingen zijn er niet gerust op. ‘Wie gaat controleren dat het
slechts om een klus van 500 euro gaat’, stelt de Bouwunie. ‘We weten nog niet welke
onderhoudswerkzaamheden men bedoelt, maar in feite zijn die klussen altijd concurrentie
voor een commercieel bedrijf.’
Ook de sector van tuinaannemers is allerminst gelukkig met de beslissing van de regering.
Yves Heirman van de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG) meent dat de regering
hiermee ‘een verkeerd signaal geeft’. Terwijl de sector volgens hem al heel wat inspanningen
heeft geleverd tegen zwartwerk, laat men een parallel circuit toe, waar niet gecontroleerd kan
worden of iemand voor slechts 500 euro klussen opknapt.

Beschadigde boom
En ook op het vlak van veiligheid en professionalisering zien de tuinaannemers de
concurrentie van particulieren met lede ogen aan. ‘Wat weet zo’n klusser over
gewasbeschermingsmiddelen, over teken, over de risico’s van bosmaaiers en boomsnoeien?
Of over invasieve plantensoorten? Dit fnuikt onze inspanningen om de sector verder te
professionaliseren’, aldus Heirman. Hij vraagt zich ook af hoe het staat met de garanties die
zo’n bijklusser kan bieden. ‘Wat als die het gras verkeerd behandelt of bomen en struiken
beschadigt? Wie is er dan verantwoordelijk?’
Bouw- en tuinaannemers vrezen ook dat werknemers onder hun duiven gaan schieten. Het
bijklussen is immers ook interessant voor de werknemers uit de sector zelf. ‘Ze gaan na hun
uren misschien ook bijklussen in de tuinen van onze eigen klanten’, vreest Heirman. (dds,
belga)

Met deze activiteiten kunt u tot 500 euro
per maand onbelast bijverdienen
23/10/2017 om 17:27 door km, dds
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro
onbelast per maand bijverdienen met vrijwilligerswerk. Minister van Werk Kris Peeters
(CD&V) heeft de lijst van de activiteiten voorgesteld. Dit vervangt het speciale
belastingregime voor de deeleconomie.
Het gaat zowel om occasionele dienstverlening aan particulieren als om verenigingswerk,
bijvoorbeeld als sportcoach. Het kernkabinet heeft zondag deze maatregel uit het
Zomerakkoord goedgekeurd, zo meldt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open
VLD).
‘Kleine klusjes voor een buurman of voor een vereniging hebben een groot maatschappelijk
belang. Ze brengen mensen met elkaar in contact en versterken zo het sociaal weefsel. Vaak
doen mensen dat gratis, maar als ze er iets voor krijgen, worden die inkomsten vandaag zwaar
belast en komt er een heleboel administratie bij kijken. Dat lossen we nu op: bijverdiensten tot
500 euro per maand stellen we vrij van belasting en de administratie zal snel en eenvoudig
kunnen via een app’, kondigt De Block aan.
Voorwaarden
Door het nieuwe statuut genieten werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in
hoofdberoep en gepensioneerden vanaf 1 januari 2018 van een fiscale en sociale vrijstelling
tot 6.000 euro per jaar voor bepaalde bijverdiensten. Als de drempel van de 6 000 euro per
jaar wordt overschreden, zullen alle aangegeven bedragen worden beschouwd als
beroepsinkomsten.

Het nieuwe statuut is van toepassing voor verenigingswerk, namelijk activiteiten die het
midden houden tussen vrijwilligerswerk en betaald werk zoals sportcoaching, culturele
activiteiten of buitenschoolse kinderopvang, en voor occasionele diensten van burger tot
burger zoals kleine herstellingen waarvoor mensen geen beroep doen op het reguliere circuit
of het ophalen van kinderen aan school en hen een maaltijd klaarmaken terwijl de ouders nog
op het werk zijn.
Deeleconomie
De regeling geldt ook voor erkende deelplatformen. Daarvoor was vorig jaar een nieuwe
fiscale gunstmaatregel in het leven geroepen, waarbij inkomsten tot 5.000 euro aan 10 procent
zouden belast worden. Na amper één jaar wordt die maatregel opnieuw afgevoerd. De
inkomsten zullen nu onder het onbelast bijverdienen vallen. 'Het plafond gaat dus naar 6.000
euro, en de belasting naar 0 procent', zegt Tom Meulenbergs, woordvoerder van vicepremier
Alexander De Croo (Open VLD), de bezieler van de gunstmaatregel voor de deeleconomie.
De reikwijdte van de maatregel wordt wel uitgebreid. Daardoor zouden in principe ook
AirBnB-inkomsten onder de nulbelasting kunnen vallen. De voorwaarde is wel dat AirBnB
zich laat erkennen als platform.
Voor particulieren die elkaar opdrachten geven, bijvoorbeeld om de kinderen van school te
halen en op te vangen, komt er een app waarop zowel opdrachtgever als de bijklusser de
inkomsten zullen kunnen doorgeven.
Dit is de lijst met activiteiten:

Burger naar burger












Kinderopvang thuis (babysit), gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang
en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privé woning
Zorg en oppas van zorgbehoevende ouderen
Bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privé woning van de lesgever of in de
woning van de opdrachtgever
Sportlessen
Kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning
Hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van
professionele boekhouding
Het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen
Ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van
de gebruiker
Hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan
de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis)
Opziener van onroerende goederen
Zorg, oppas en uitlaten van dieren

Verenigingen


Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming,
sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de
jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;























Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid,
steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugden sportkampen;
Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;
Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;
Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of
tijdens schoolvakanties + bij het transport van en naar de school
Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling,
organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed,
ontwikkelingssamenwerking of –educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en
literaire kunst
De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen volgens de
voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of
de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats
Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het
administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van
activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het
cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor
ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire
kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen,
dansgezelschappen en circusgroepen;
Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het
openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed.
Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en
andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of
permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties,
organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties,
organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van
plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles,
zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen.
Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele,
artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij
sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en
historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea,
verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen
en bibliotheken.
Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van het
vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij
activiteiten en uitstappen.
Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap
bepaalt.

Deeleconomie
De lijst van erkende deelplatformen vindt u hier.

