
Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte 
voor mijn inkomsten van 2020 in?





2020 is in alle opzichten een opmerkelijk jaar gebleken. Maar alle onze-

kerheden ten spijt, één ding staat vast: over de inkomsten van 2020 moet 

belasting betaald worden. En dus moet er een belastingaangifte ingediend 

worden. Veel kunstenaars krijgen een punthoofd van het invullen van die 

aangifte. De opzet van deze brochure is niet om van het invullen van je 

belastingaangifte een leuk tijdverdrijf te maken, maar wel om je een beetje 

meer inzicht te geven in hoe je deze aangifte op een correcte manier moet 

invullen. Daarbij baseren we ons op de volgende uitgangspunten:

In deze brochure staat de kunstenaar centraal. Een kunstenaar 
kan enerzijds vergoedingen voor artistieke prestaties ontvangen 
(bv. de vergoedingen die een schilder ontvangt voor de creatie 
van een schilderij, een beeldhouwer voor de creatie van een 
beeldhouwwerk, een acteur voor zijn acteerprestaties, een muzi-
kant voor zijn optreden in een orkest, ...). Anderzijds kan hij ook 
vergoedingen voor niet artistieke prestaties ontvangen (bv. de 
vergoedingen die een beeldhouwer ontvangt voor het geven van 
lessen beeldhouwen, een acteur voor het geven van een work-
shop acteren, een muzikant voor het geven van muzieklessen aan 
kinderen, ...). Ook andere mensen die (al dan niet occasioneel) 
werkzaam zijn in de culturele sector kunnen dergelijke vergoe-
dingen ontvangen, denken we maar aan gidsen in een museum, 
aan vrijwilligers die de kassa van amateur-theatergezelschappen 
bemannen, aan decorbouwers voor tentoonstellingen, ...  De 
vraag is hoe al deze vergoedingen in de belastingaangifte moe-
ten aangegeven worden. Daar zal deze brochure je bij helpen. 
Aan bod komt ook het bijzonder regime van de vergoedingen 
voor auteurs- en naburige rechten, net als het belastingstelsel 
van prijzen en subsidies. De culturele sector is zwaar getroffen 
door de maatregelen genomen om de COVID 19-pandemie in 
te dijken. De overheid heeft  geprobeerd om het leed ietwat te 
verzachten door het invoeren van fiscale steunmaatregelen ten 
voordele van zowel werknemers als zelfstandigen. Deze komen in 
een laatste hoofdstuk van deze brochure aan bod.
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Natuurlijk kan een kunstenaar ook nog andere vergoedingen 
ontvangen (bv. inkomsten als leraar, werkloosheidsuitkeringen, 
...) of uitgaven doen die niet direct met kunst te maken hebben 
(bv. uitgaven voor pensioensparen, uitgaven voor de lening 
van een huis, ...). Dit soort inkomsten en uitgaven komen niet 
aan bod in deze brochure. Maar met vragen hieromtrent kan je 
steeds terecht bij je belastingdienst (het adres hiervan vind je 
terug op de eerste bladzijde van je belastingaangifte) of bij het 
contactcenter van de FOD Financiën  
(02 572 57 57). Krijg je zweetaanvallen en hartkloppingen 
alleen al van het idee een belastingdienst te contacteren? 
Geen paniek, je kan ook steeds terecht bij de consulenten van 
Cultuurloket.

We gaan er in deze brochure ook van uit dat je in België woont 
(ongeacht je nationaliteit) en dat je enkel inkomsten in België 
ontvangt. Heb je vragen over buitenlandse inkomsten? Ook dan 
kan je contact opnemen met je belastingdienst of het contact-
center van de FOD Financiën. 
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Je belastingaangifte aanslagjaar 2021 (dit is de aangifte van de inkomsten 

die je in 2020 hebt behaald) kan op papier of via MyMinfin (Tax-on-web) 

worden ingevuld. 

De papieren aangiften worden per post opgestuurd in de loop van de 

maand mei. Heb je begin juni nog geen belastingaangifte ontvangen, denk 

dan niet dat je geen aangifte moet indienen. Neem na begin juni contact op 

met het contactcenter van de FOD Financiën om er een per post te ontvan-

gen. De ingevulde aangifte moet verstuurd worden naar het scanningcen-

trum van je gewest (in Gent of in Namen). Het adres vind je terug op de 

eerste pagina van de aangifte. De aangifte moet daar toekomen ten laatste 

op 30 juni 2021. 

Je kan je aangifte ook elektronisch indienen via MyMinfin (Tax-on-web). 

De aangifte zal langs deze weg beschikbaar zijn vanaf begin mei. Meer 

uitleg daaromtrent vind je terug via www.taxonweb.be. Wie zijn aangifte 

indient via MyMnfin (Tax-on-web) heeft daarvoor tijd tot 15 juli 2021.

Als je je belastingaangifte liever niet zelf invult, kan je een beroep doen 

op de medewerkers van de FOD Financiën. Alle sessies voor hulp bij het 

invullen van de aangifte zijn in deze corona-tijden weliswaar geannuleerd, 

maar je kan na het ontvangen van de aangifte bellen naar het nummer dat 

op de envelop staat. Je krijgt dan een afspraak om de aangifte te laten 

invullen per telefoon. Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een 

document met de meegedeelde gegevens. Dat document moet ondertekend 

en teruggestuurd worden. De indiening van de aangifte kan ook afgerond 

worden via MyMinfin (Tax-on-web). Let op: na 29 juni krijg je geen hulp 

meer bij het invullen.

Je kan ook een beroep doen op een mandataris (boekhouder, accountant, 

belastingconsulent) voor het invullen van je belastingaangifte. Deze man-

dataris kan je aangifte indienen tot en met 21 oktober 2021.
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Vóór je begint met het invullen van je belastingaangifte, 
verzamel je alvast de volgende papieren:

je identiteitskaart

het nummer van je bankrekening

je fiscale fiches1

een overzicht van je leningen

je fiche voor pensioensparen

je fiche van het sociaal verzekeringsfonds,  
als je zelfstandige bent

een overzicht van je werkelijke kosten, indien je  
jouw werkelijke kosten in mindering wil brengen

1 De werkgever of een andere betaler van 
inkomsten stellen éénmaal per jaar fiscale 
fiches op. Op deze fiscale fiches vind je 
een overzicht van de inkomsten die je van 
je werkgever of een andere betaler hebt 
ontvangen. Voorbeeld: een werknemer 
krijgt vóór 31 maart 2021 een fiscale fiche 
281.10 van zijn werkgever met een over-
zicht van de bezoldigingen die hij in 2020 
heeft ontvangen.
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I. Vergoedingen voor 
artistieke prestaties



Vergoedingen voor artistieke prestaties zijn bijvoorbeeld de vergoedingen 

die een schilder ontvangt voor de creatie van een schilderij, een beeld- 

houwer voor de creatie van een beeldhouwwerk, een acteur voor zijn 

acteerprestaties, een muzikant voor zijn optreden in een orkest, ...

A. De artistieke prestaties hebben 
 een occasioneel karakter: 
 diverse inkomsten

Inkomsten uit artistieke prestaties worden belast als 

diverse inkomsten als de artistieke prestaties los staan van 

de beroepsactiviteit en occasioneel worden behaald2.

Het is de fiscus die beoordeelt of het inkomen uit een 

bepaalde activiteit als beroepsinkomen dan wel als divers 

inkomen belastbaar is. Als het inkomen meermaals per 

jaar wordt behaald, is dat vaak al voldoende voor de fiscus 

om te besluiten tot een beroepsinkomen. Maar naast de 

frequentie, neemt de fiscus ook nog andere feitelijke 

gegevens in beschouwing om te besluiten tot het bestaan 

van een beroepswerkzaamheid:

2 Noteer dat inkomsten die los staan van de 
beroepsactiviteit en occasioneel worden 
behaald niet belastbaar zijn als zij worden 
beschouwd als een normaal beheer van het 
privé-vermogen.
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de onderlinge verbondenheid van de verrichtingen;

de aard en de snelle opvolging van de verrichtingen;

de belangrijkheid van de verrichtingen;

de organisatie die de activiteit impliceert;

de omstandigheid dat geld is geleend om de activiteit uit te 
oefenen;

de omstandigheid dat de activiteit wordt uitgeoefend in 
samenwerking tussen twee of meer personen;

het feit dat de nevenactiviteit nauw verband houdt met de 
hoofdactiviteit van de belastingplichtige of in het verlengde 
ligt van zijn beroepsactiviteit.

Voorbeeld: Ann volgt de opleiding schilderkunst aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In haar vrije tijd maakt 

zij een aantal schilderijen die bijzonder in de smaak vallen in haar 

vriendenkring. Een vriend van haar koopt een schilderij en betaalt 

Ann daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding is belastbaar als 

divers inkomen. 
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Een occasioneel inkomen moet je invullen op de voorbereiding van je 

aangifte in:

Deel 2, Vak XV. Diverse inkomsten

Rubriek B. Andere diverse inkomsten, 2. Winst of baten uit toevallige 
of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten, b) 
andere, 1) brutobedrag
Code 1200-61/2200-31: de inkomsten3

Op de aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag 

invullen.

Voor occasionele inkomsten geldt geen forfaitaire kostenaftrek. Je moet 

dus je werkelijke kosten bewijzen. Deze kosten worden ingevuld bij code 

1201-60/2201-30.

Als je verlies lijdt (je kosten zijn hoger dan 

je inkomsten), dan is dit verlies niet aftrek-

baar van je andere inkomsten (bv. je werk-

nemersinkomsten). Het verlies kan wel 

worden afgetrokken van je toekomstige 

diverse inkomsten voor de vijf volgende 

jaren. Je verlies uit occasionele inkomsten 

wordt ingevuld bij code 1202-59/2202-29.

1 .  I N KO M ST E N

2 .  KOST E N

3 Bij de codes worden in deze brochure 
telkens twee cijfercodes vermeld. De reden 
hiervoor is dat in je belastingaangifte voor 
de inkomsten en kosten twee kolommen 
zijn voorzien. Als je alleen een aangifte 
indient, moet je altijd de linkerkolom invullen 
(bv. 1200-61). Ben je getrouwd of wettelijk 
samenwonend en van een verschillend 
geslacht, dan moet je gezamenlijk een 
aangifte indienen en moet de man zijn 
gegevens in de linkerkolom invullen (bv. 
1200-61) en de vrouw haar gegevens in de 
rechterkolom (bv. 2200-31). Ben je getrouwd 
of wettelijk samenwonend en van hetzelfde 
geslacht, dan moet je gezamenlijk een 
aangifte indienen en moet de oudste zijn of 
haar gegevens in de linkerkolom invullen (bv. 
1200-61) en de jongste zijn of haar gegevens 
in de rechterkolom (bv. 2200-31).
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Tip! Het is evenwel mogelijk, als je jouw werkelijke kosten moeilijk 

kan bewijzen, om een individueel forfait overeen te komen met 

je belastingadministratie. Neem hiervoor tijdig contact op met je 

belastingadministratie.

3.  TA R I E F

Occasionele inkomsten worden belast tegen 33% (+ gemeentebelastingen), 

tenzij de toepassing van het progressief tarief dat geldt voor de beroeps- 

inkomsten voordeliger zou zijn. De toepassing van het meest voor- 

delig belastingtarief wordt automatisch door de belastingadministratie 

toegepast.
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Voorbeeld: Het daaropvolgende jaar verkoopt Ann meerdere 

schilderijen aan vrienden en familieleden. Zij geeft de inkomsten 

aan als diverse inkomsten, maar de fiscus kwalificeert de verworven 

inkomsten op basis van de frequentie waarmee ze behaald worden, 

als beroepsinkomsten.

B. De artistieke prestaties hebben een
 beroepskarakter: beroepsinkomsten

Als het inkomen uit artistieke prestaties wordt behaald in het kader van 

een beroepsactiviteit, gaat het om een beroepsinkomen. Het kan ook gaan 

om een inkomen dat los staat van de beroepsactiviteit maar dat op basis 

van feitelijke gegevens (bv. de frequentie) door de fiscus wordt beschouwd 

als een beroepsinkomen (zie hiervoor).

Een beroepsinkomen kan behaald worden als werknemer of als zelfstan-

dige. Als er sprake is van een gezagsrelatie, dan worden de prestaties 

verricht als werknemer. Is er geen sprake van een gezagsrelatie, worden  

de prestaties verricht als zelfstandige.
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1 .  W E R K N E M E R

1 .1 .  I N KO M ST E N

Is de kunstenaar d.m.v. een arbeidsovereenkomst verbonden met zijn 

werk- of opdrachtgever, dan worden zijn inkomsten aangemerkt als werk-

nemersbezoldigingen. De werkgever kan een “gewone” werkgever zijn, een 

uitzendkantoor of een Sociaal Bureau voor Kunstenaars, een SBK4. 

Tot de inkomsten behoren niet enkel de eigenlijke bezoldigingen (bv. het 

loon dat de kunstenaar vanwege zijn werk- of opdrachtgever ontvangt) 

maar ook de voordelen van alle aard die de kunstenaar behaalt uit hoofde 

of naar aanleiding van de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid. Er 

moet een oorzakelijk verband bestaan tussen het voordeel en het uitgeoe-

fend beroep. De bewijslast van dit oorzakelijk verband rust in beginsel op 

de fiscus. Nochtans vermoedt de fiscus dat de voordelen die een werk-

gever aan zijn werknemer verleent, belastbaar zijn en draagt vervolgens 

de werkgever of de werknemer op om aan te tonen dat het voordeel niet 

veroorzaakt wordt door de arbeidsrelatie. De belastbare voordelen kunnen 

behaald worden in geld (bv. een vergoeding voor de verplaatsing van en 

naar het werk5) of op een andere wijze (doorgaans in natura, bv. de terbe-

schikkingstelling van een smartphone). De anders dan in geld behaalde 

voordelen worden in hoofde van de begunstigde voor hun werkelijke 

waarde belast. Het belastbaar bedrag van het voordeel stemt in principe 

overeen met het bedrag dat de begunstigde normaal zou moeten besteden 

om dat voordeel te verkrijgen. Er bestaan evenwel regels 

waarmee bepaalde voordelen op een vast bedrag kunnen 

worden geraamd. Deze regels zijn in bepaalde gevallen in 

de wet zelf ingeschreven (bijvoorbeeld in het geval van de 

terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen); in andere 

gevallen heeft de fiscus forfaitaire ramingsregels vast-

gelegd (bijvoorbeeld in het geval van de terbeschikking-

stelling van een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele 

telefoon of vast of mobiel internetabonnement). 

4 Een SBK is een uitzendkantoor specifiek 
opgericht voor de cultuursector.
5 De verplaatsing van en naar het werk is een 
privéverplaatsing, geen beroepsverplaatsing. 
De kosten voor de verplaatsing van en naar 
het werk behoren dus tot de privékosten 
van de werknemer en moeten ook door hem 
gedragen worden. Betaalt de werkgever deze 
verplaatsingskosten terug aan de werknemer, 
dan behaalt de werknemer daardoor een 
voordeel dat in principe belastbaar is. De 
wetgever heeft evenwel gezorgd voor een 
(gedeeltelijke) belastingvrijstelling van door 
de werkgever terugbetaalde verplaatsings-
vergoedingen (zie verder).
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Eénmaal per jaar ontvangt de kunstenaar van zijn werkge-

ver (“gewone” werkgever of SBK) een fiscale fiche 281.10. 

Op deze fiche is terug te vinden welke bedragen bij welke 

codes moeten ingevuld worden. Zowel de bezoldigingen 

als de voordelen van alle aard staan op deze fiche vermeld.

6 In het geval waarin de werkgever het 
privégebruik verbiedt en dat verbod ook 
controleert en zo nodig sanctionneert, is er 
geen voordeel voor de werknemer.
7 Koninklijk Besluit van 2 november 2017, 
Belgisch Staatsblad 13 november 2017.

Stel bijvoorbeeld een kunstenaar die d.m.v. een arbeidsovereen-

komst verbonden is met zijn werkgever en van deze laatste een 

smartphone ter beschikking krijgt die hij ook privé mag gebruiken6. 

In dat geval moet hij eveneens belastingen betalen op het voordeel 

dat hij verkrijgt door geen smartphone voor privégebruik te moeten 

aankopen. Maar hoe groot is dat voordeel of m.a.w. op welk bedrag 

betaalt de kunstenaar belasting? Met ingang van 1 januari 2018 heeft 

de fiscus daaromtrent forfaitaire ramingsregels vastgelegd7. 

Met ingang van die datum wordt het voordeel per kosteloos ter 

beschikking gestelde mobiele telefoon gewaardeerd op 36 euro/jaar; 

het voordeel uit een kosteloos ter beschikking gesteld mobiel tele-

foonabonnement op 48 euro/jaar en het voordeel i.v.m. de kosteloze 

terbeschikkingstelling van een internetaansluiting op 60 euro/jaar. Dit 

alles maakt dat het voordeel van alle aard t.a.v. een gratis voor privé-

gebruik ter beschikking gestelde smartphone inclusief telefoonabon-

nement en mobiel internet 144 euro/jaar bedraagt. De kunstenaar uit 

het voorbeeld betaalt dus niet enkel belastingen op zijn loon, maar 

ook nog eens op 144 euro voor het voordeel van alle aard (de smart-

phone) die hij van zijn werkgever heeft gekregen.
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De bedragen die je hebt ontvangen, moet je bijvoorbeeld als volgt invullen 

op je voorbereiding van je aangifte:

Deel 1, Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke 

uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloos-

heidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

Rubriek A. Gewone bezoldigingen
Code 1250-11/2250-78: je inkomsten (inbegrepen de voordelen van 
alle aard)
Code 1251-10/2251-77: vervroegd vakantiegeld
Code 1308-50/2308-20: opzeggingsvergoedingen
Code 1286-72/2286-42: de ingehouden bedrijfsvoorheffing8

Op de aangifte moet je enkel nog de codes en het overeenstemmende 

bedrag invullen. De fiscale fiche die je van je werkgever hebt ontvangen, 

moet je niet toevoegen bij je belastingaangifte.

Je hoort vaak zeggen dat enkel zelfstandigen hun werkelijke kosten in 

mindering kunnen brengen van hun inkomsten. Dit klopt niet. Waarom 

hoor je dit dan zo vaak? Als je als werknemer werkt, voorziet en betaalt in 

principe je werkgever de materialen die je nodig hebt om te werken (bv. een 

werkruimte, een computer, een telefoon, een internetaansluiting, …) of 

betaalt hij de kosten die je maakt voor je werk (bv. verplaatsingen, parkeer-

kosten, …) terug. In deze gevallen heeft de werknemer dus geen of nau-

welijks werkelijke beroepskosten. Deze werknemers hebben er geen baat 

bij om hun werkelijke beroepskosten te gaan aantonen en in mindering te 

brengen van hun inkomsten. Zij kiezen voor de forfaitaire kostenaftrek. 

Kunstenaars – ook al werken ze als werknemer, zelfs 

indien via een SBK – hebben evenwel vaak wel een aan-

zienlijk bedrag beroepskosten (bv. als een muzikant werkt 

8 De werkgever houdt al belastingen in bij de 
uitbetaling van je loon, dit is een voorschot 
op de belastingen.

1 . 2 .  KOST E N
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Als je geen kosten invult, zal de fiscus automatisch forfaitaire kosten in 

aftrek nemen. Deze moeten dus nergens op het aangifteformulier ingevuld 

worden. Voor inkomstenjaar 2020 bedraagt de forfaitaire kostenaftrek  

30 % van de inkomsten die je als werknemer hebt behaald.

Je kan maximaal een forfaitaire kostenaftrek van 4.880 euro toepassen. 

1.2.1. Forfaitaire kosten

via SBK’s, wordt de aankoop van zijn instrument niet betaald door het 

SBK, maar door de kunstenaar zelf). Het is dan ook belangrijk om weten 

dat werknemers ook hun werkelijke kosten kunnen aftrekken, net zoals 

zelfstandigen dit kunnen doen. 

Je kan dus kiezen tussen twee mogelijkheden om je kosten 
in mindering te brengen:

ofwel opteer je voor de aftrek van de forfaitaire kosten

ofwel opteer je voor de aftrek van je werkelijke kosten

Voorbeeld 1: Bruno ontvangt 15.000 euro werknemersbezoldigingen.

Om te weten hoeveel zijn kostenforfait bedraagt, doe je de volgende 

berekening: 30 % van 15.000 euro is 4.500 euro; dit bedrag ligt lager 

dan het maximum van 4.880 euro voor inkomstenjaar 2020; het 

kostenforfait van Bruno bedraagt in totaal 4.500 euro.
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Voorbeeld 2: Tomas ontvangt 25.000 euro werknemersbezoldi-

gingen. Om te weten hoeveel zijn kostenforfait bedraagt, doe je de 

volgende berekening: 30 % van 25.000 euro is 7.500 euro; dit bedrag 

moet voor inkomstenjaar 2020 evenwel beperkt worden tot 4.880 

euro; het kostenforfait van Tomas bedraagt in totaal 4.880 euro.

a. Welke werkelijke kosten kan ik in aftrek nemen?

Er bestaat geen limitatieve lijst van kosten die je in aftrek kan nemen. Je 

moet wel kunnen aantonen dat de kosten die je in aftrek neemt, voldoen 

aan de definitie9 van beroepskosten die verband houden met je beroep. 

1.2.2. Werkelijke kosten

Deze definitie stelt dat beroepskosten kosten zijn:

die tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen;

om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden;

én waarvan de echtheid en het bedrag zijn bewezen of  
kunnen bewezen worden.

9 Opgenomen in art. 49 WIB92.
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Voorbeeld: David koopt in juli 2020 marmer aan. In 2021 krijgt hij de 

opdracht van een gemeente om een beeldhouwwerk van marmer te 

maken. David heeft deze kosten in 2020 gemaakt, dus zal hij deze 

kosten in 2020 moeten inbrengen (ook al levert hij zijn marmeren 

beeldhouwwerk pas in 2021 aan de gemeente). Het marmer dat nog 

niet verwerkt en verbruikt werd, zal evenwel als voorraad moeten 

worden beschouwd en niet in kosten mogen worden genomen.

Voorbeeld: Yamila is muzikante en koopt in 2020 een piano  

(30.000 euro). Een piano gebruik je gedurende verschillende jaren. 

Een aannemelijke afschrijvingsduur voor een piano is 10 jaar. Yamila 

zal de totale kostprijs van haar piano dus niet in 2020 inbrengen, 

maar zal deze prijs in stukken delen en inbrengen gedurende een 

periode van 10 jaar (elk jaar 3.000 euro).

De eerste voorwaarde: kosten die tijdens het belastbaar tijdperk zijn 
gedaan of gedragen
Als je kosten maakt, breng je deze kosten in hetzelfde jaar in mindering 

van je inkomsten. Het is niet noodzakelijk dat de kosten zijn gedaan om 

inkomsten te verkrijgen in hetzelfde jaar waarin de kosten zijn gedaan.

Sommige kosten (je hogere uitgaven, je investeringen) hebben een 

bepaalde gebruiksduur. De totaalprijs van deze kosten breng je niet 

alleen in het jaar van de aankoop in mindering, maar deze kosten ga 

je gedeeltelijk (overeenkomstig met de gebruiksduur en de slijtage) in 

mindering brengen.
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 De tweede voorwaarde: kosten om belastbare inkomsten te verkrijgen 
of te behouden
Het is niet alleen mogelijk om kosten af te trekken die je maakt om inkom-

sten te verkrijgen (bv. kosten van verplaatsingen naar optredens), maar ook 

om inkomsten te behouden (bv. publiciteitskosten).

Er moet een band bestaan tussen de kost en het beroepsinkomen. Privé-

uitgaven zijn dus niet aftrekbaar en gemengde uitgaven (deels privé, deels 

beroeps) kunnen enkel voor het beroepsgedeelte in mindering worden 

gebracht.

Het is dus voldoende dat je kan aantonen dat je kosten hebt gedaan die 

verband houden met je beroep. Dit begrip is zeer ruim. Om deze reden kan 

je voor kunstenaars geen lijst opstellen waarin staat welke kosten ze wel en 

welke kosten ze niet in aftrek kunnen nemen. Voor de éne kunstenaar zal 

een bepaalde kost immers wel verband houden met zijn beroepsactiviteit, 

voor de andere niet.

De derde voorwaarde: de echtheid en het bedrag van kosten bewijzen
Om de kosten fiscaal in mindering te brengen, moet je de echtheid en het 

bedrag van deze kosten bewijzen. In principe mag je dit aantonen met alle 

bewijsmiddelen (met uitzondering van de eed). In de praktijk zullen de 

meeste kosten worden bewezen aan de hand van facturen, betaalbewijzen, 

tickets, ... Vraag dus telkens een bewijs, als je kosten maakt. Als je materi-

aal koopt van iemand die geen facturen kan maken, bv. een privé-persoon, 

vraag dan aan deze persoon een gedetailleerd betalingsbewijs op naam op 

te maken.

Voorbeeld: Als je voeding voor je familie koopt in de supermarkt, kan 

je deze kosten niet aftrekken als beroepskosten. Als je evenwel een 

kunstwerk maakt met ajuin en knoflook, is deze kost wel aftrekbaar.
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Het is tevens belangrijk dat je kan aantonen dat je deze kosten zelf gedra-

gen en dus betaald hebt, en dus niet een derde. Je moet de betaling dus bij 

navraag door de administratie ook kunnen aantonen. 

De kosten waarvan de echtheid vaststaat, maar waarvan je het bedrag niet 

kan aantonen door bewijsstukken, mogen - in overleg met de plaatselijke 

belastingdienst - op een redelijk vast bedrag worden geschat. Eénmaal zo’n 

individueel akkoord bestaat, kan de belastingdienst dit akkoord enkel voor 

de toekomst opzeggen.

Opgelet! Als je jouw woning gebruikt voor beroepsdoeleinden en deze 

kosten wil inbrengen! Als je een woning huurt, moet je telkens nakijken of 

dit wel toegelaten is in je huurovereenkomst (in veel huurovereenkomsten 

wordt dit verboden). Als je jouw huurkosten aftrekt, moet je een bijlage 

aan je belastingaangifte toevoegen waarop je volgende gegevens vermeldt: 

het adres en de aard (bv. atelier, bureau) van het pand, de naam en het adres 

van de eigenaar van het pand en het totaalbedrag van huurkosten (als je 

Voorbeelden van werkelijke kosten:

sociale zekerheidsbijdragen (deze kosten worden sowieso in 
aftrek genomen, ook al trek je jouw werkelijke kosten niet af)

autokosten

internet

huur onroerend goed, bv. atelier

kosten boekhouder

cursussen, stages,…

concerten, theatervoorstellingen, …

cd’s, dvd’s,…
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het pand voor privé- en beroepsdoeleinden gebruikt, moet je de kosten 

uitsplitsen). Op deze bijlage moet je de datum en jouw naam noteren en 

ondertekenen. Als je een woning hebt gekocht, moet je er rekening mee 

houden dat bij verkoop van de woning de meerwaarde wordt belast.

Opgelet! Als je werkgever al bepaalde kosten (bv. je beroepsverplaat-

singen) heeft terugbetaald, kan je deze kosten uiteraard niet nog eens in 

mindering brengen. Anders zou je deze kosten tweemaal in aftrek nemen. 

Daarvoor dien je ook op te passen indien je via een SBK werkt en aldaar 

ook bepaalde kosten reeds laat ‘terugbetalen’.

b. Kan ik het volledige bedrag van kosten in aftrek nemen?

Als de kosten volledig in verband staan met je beroepsactiviteit, kan je het 

totale bedrag in aftrek nemen. Als dit niet het geval is, moet je schatten 

in welke mate je de uitgave gebruikt voor beroepsdoeleinden enerzijds en 

voor privé-doeleinden anderzijds.

Opgelet! Sommige kosten die jouw inziens misschien wel voor het 

volledige bedrag aangewend zijn voor beroepsdoeleinden, zijn toch maar 

beperkt aftrekbaar. Welke kosten zijn dit? Dit zijn:

Kosten van bvb concerten, theatervoorstellingen, aankoop CD’s en DVD’s 

zullen nooit 100 % aanvaard worden door de fiscus, omdat hier toch ook 

een deel ‘ontspanning’ aan gekoppeld is. Wees dus zelf realistisch en hanteer 

voor deze kosten een aanvaardbaar percentage beroepskarakter, bvb 50 %.

Voorbeeld: je gebruikt je gsm vooral voor telefoontjes voor je werk,  

maar soms ook wel om naar je familie en vrienden te bellen. In dit geval 

zal je bv. 75 % van je gsm-rekeningen in aftrek kunnen nemen (de andere 

25 % vertegenwoordigt de telefoontjes naar je familie en vrienden).
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De aftrek van vervoerskosten heeft nog een extra woordje uitleg nodig.

Neem je het openbaar vervoer of gebruik je de fiets (pedelec of speed 

pedelec) voor je werk of ga je te voet naar je werk en trek je jouw wer-

kelijke kosten af, dan moet je een onderscheid maken tussen volgende 

posten:

 · Privé: niet aftrekbaar 

 · Woon-werk: als je opteert om je werkelijke kosten af te trekken, kan 

je de kosten van deze verplaatsingen op twee manier aantonen: 

 ·  Ofwel het forfait 0,15 euro/km of 0,24 euro/km (fiets, 

pedelec of speed pedelec).

 · De in aanmerking genomen afstand tussen de woonplaats 

en de plaats van tewerkstelling mag niet hoger zijn dan  

100 km (dus maximaal 200 km per werkdag).

 · Tip! Als je werkelijke kosten lager liggen dan 0,15 of  

0,24 euro/km is het voordeliger om deze kostenaftrek toe 

te passen.

 · Ofwel je werkelijke kosten (geen beperkingen)

 · Als je opteert om je werkelijke kosten af te trekken (ook 

al doe je beroep op het forfait van 0,15 euro/km) en je 

werkgever betaalt de kosten voor woon-werkverkeer terug, 

restaurantkosten: voor 69 % aftrekbaar 10

receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken:  
voor 50 % aftrekbaar 11

Tijdelijke corona-maatregel: beroepsmatig gedane receptie-
kosten die worden betaald of gedragen tussen 8 juni 2020 en 
31 december 2020 zijn fiscaal volledig als beroepskost  
aftrekbaar 12 (zie verder) 

de meeste autokosten (zie verder) 

10 zie art. 53, 8°bis WIB92.
11 zie art. 53, 8° WIB92.
12 Corona III-wet, zijnde 
de wet van 15 juli 2020, 
Belgisch Staatsblad 23 
juli 2020.
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moet je belastingen betalen op de totale vergoeding die je 

krijgt van je werkgever. Dit is evenwel niet het geval voor 

de door de werkgever betaalde fietsvergoeding; de fiets-

vergoeding die je krijgt van je werkgever blijft voor een 

bedrag van maximaal 0,24 euro/km vrij van belastingen. 

 

Bij de voorbereiding van je aangifte vul je in: 

Deel 1, Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitke-

ringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, 

vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met 

bedrijfstoeslag 

Rubriek A. Gewone bezoldigingen
Code 1254-07/2254-74: de vergoeding van je werkgever
Code 1255-06/2255-73: niets 

 · Als je opteert voor het kostenforfait en je werkgever 

betaalt de kosten voor woon-werkverkeer terug, moet je 

geen belastingen betalen op de vergoeding die je krijgt van 

je werkgever. 

 

Bij de voorbereiding van je aangifte vul je in: 

Deel 1, Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitke-

ringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, 

vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met 

bedrijfstoeslag

Rubriek A. Gewone bezoldigingen
Code 1254-07/2254-74: de vergoeding van je werkgever 
Code 1255-06/2255-73: opnieuw de vergoeding van je 
werkgever 

Reken dus eerst na bij welke regeling je het meeste voor-

deel hebt!

 · Werk-werk: werkelijke kosten (geen beperkingen)
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Als je jouw eigen auto gebruikt om je te verplaatsen voor beroepsdoelein-

den, dan moet je volgend onderscheid maken:

 · Privé: niet aftrekbaar 

 · Woon-werk: 

 · Als je opteert om je werkelijke kosten af te trekken, kan 

je een beroep doen op het forfait van 0,15 euro/km. Dit 

forfait omvat al je rechtstreekse en onrechtstreekse kosten 

van je wagen (bv. garagekosten, benzine, autokeuring, …), 

uitgezonderd de kosten en intresten van je autolening en je 

mobilofoonkosten.  

In tegenstelling tot de verplaatsingen met het openbaar 

vervoer, moet de in aanmerking genomen afstand tussen de 

woonplaats en de plaats van tewerkstelling niet lager dan 

100 km zijn. 

Het forfait kan evenwel niet gebruikt worden voor verplaat-

singen met de motorfiets of bestelwagens. 

 · Als je opteert om je werkelijke kosten af te trekken (ook 

al doe je beroep op het forfait van 0,15 euro/km) en je 

werkgever betaalt de kosten voor woon-werkverkeer terug, 

moet je belastingen betalen op de totale vergoeding die je 

krijgt van je werkgever. 

 

Bij de voorbereiding van je aangifte vul je in: 

Deel 1, Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitke-

ringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, 

vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met 

bedrijfstoeslag

 · Rubriek A. Gewone bezoldigingen
Code 1254-07/2254-74: de vergoeding van je werkgever 
Code 1255-06/2255-73: niets
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 · Als je opteert voor het kostenforfait en je werkgever 

betaalt de kosten voor woon-werkverkeer terug, moet je 

geen belastingen betalen op een maximumbedrag van 410 

euro. Op het gedeelte van de vergoeding dat 410 euro over-

schrijdt, betaal je wel belastingen. 

 

Bij de voorbereiding van je aangifte vul je in: 

Deel 1, Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitke-

ringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, 

vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met 

bedrijfstoeslag

Rubriek A. Gewone bezoldigingen
Code 1254-07/2254-74: de vergoeding van je werkgever 
Code 1255-06/2255-73: 410 euro

 

Reken dus eerst na bij welke regeling je het meeste voor-

deel hebt! 

 · Werk-werk: 

 · Met ingang van 1 januari 2020 wordt een volledig nieuwe 

berekeningswijze van het aftrekpercentage van autokosten 

ingevoerd. Vanaf dan zijn alle kosten m.b.t. het gebruik 

van het voertuig (ook de brandstofkosten) slechts aftrek-

baar tot 40 % als het gaat om voertuigen met een uitstoot 

van 200 gram CO2/km of meer. In alle andere gevallen 

wordt het aftrekpercentage volgens een volledig nieuwe 

formule berekend [120 % - (0,5 % * coëfficiënt * aantal 

gram CO2/km13)]. Het aftrekpercentage mag niet lager zijn 

dan 50 % noch hoger dan 100 % en bedraagt minimum 75 

% t.a.v. de vóór 1 januari 2018 aangeschafte voertuigen14.  

13 Wanneer het voertuig enkel een NEDC-
waarde heeft, moet deze waarde gebruikt 
worden in de formule. Hetzelfde geldt 
wanneer het voertuig enkel een WLTP-
waarde heeft: dan is het deze WLTP-waarde 
die gebruikt moet worden in de formule. 
Wanneer het voertuig zowel een NEDC-
waarde als een WLTP-waarde heeft, kan men 
vrij kiezen welke van de twee in de formule 
als CO2-waarde wordt vermeld.
14 Zie art. 66 WIB92.
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 · De coëfficiënt in de voormelde formule is gelijk aan 1 voor 

voertuigen met een dieselmotor, 0,95 voor voertuigen met 

een andere motor en 0,90 voor bepaalde voertuigen uitge-

rust met een aardgasmotor15.

 · Financieringskosten (interesten en kosten van je 

autolening) en mobilofoon (of carkit voor smartphone) 

blijven 100 % aftrekbaar.

Voorbeeld 1: voor een benzinewagen aangekocht na 1 januari 2018 

met een CO2-uitstoot van 120 g/km, bedraagt het aftrekpercentage 

voor beroepsmatige autokosten 63 % (want 1,2 - (0,005 * 0,95 * 120) 

= 1,2 - 0,57 = 0,63)

Voorbeeld 2: voor een dieselwagen aangekocht in 2016 met een 

CO2-uitstoot van 150 g/km, zou het aftrekpercentage normaal gezien 

45 % bedragen (want 1,2 - (0,005 * 1 * 150) = 1,2 - 0,75 = 0,45) maar 

omdat het gaat om een voertuig aangekocht vóór 1 januari 2018 geldt 

een minimumaftrek van 75 %

15 Volgens de minister van Financiën vallen 
hybride wagens die zijn uitgerust met een 
dieselmotor en elektrische motor onder 
de coëfficiënt 0,95 aangezien voormelde 
wagens mogen worden aangemerkt als 
voertuigen met een andere motor.
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 · Als je de kosten voor je brandstof niet kan bewijzen (bv. 

bewijsstukken van benzinestations), kan je een beroep 

doen op de volgende formule om deze kosten in aftrek te 

nemen:  

km / gemiddeld verbruik =  

aantal liter x gemiddelde prijs per liter.

Benzine 95 oct E10  1,3492 euro

benzine 98 oct E5  1,3861 euro

Diesel B7 1,3679 euro

LPG 0,4684 euro

Tip!: Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën 

(http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoer-

sonkosten/woon-werkverkeer/wagen) vind je een gedetailleerde 

uitleg met de precieze voorwaarden en uitgewerkte voorbeelden hoe 

je de kosten van een auto in mindering kan brengen.
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c. Uitgewerkt voorbeeld

S I T UAT I E S C H E TS

Sidi heeft in 2020 als acteur gewerkt. Hij werkte als werknemer via the-

atergezelschappen en met SBK’s. Hij werkt ook thuis. Sidi’s werkgevers 

betaalden maaltijdvergoedingen en woon-werkverplaatsingen. Hij kocht 

zijn auto aan in 2017.

Sidi heeft zijn werkelijke kosten bijgehouden. Zijn kosten zijn:

 · huur appartement: 12 x 500 euro = 6.000 euro

 · elektriciteit en verwarming: 12 x 150 euro = 1.800 euro

 · restaurantkosten voor maaltijden met mogelijke werkgevers en  

collega-acteurs: 600 euro

 · filmticketten en theatervoorstellingen: 240 euro

 · gsm-rekening: 1.200 euro

 · aankoop auto (Benzine: 108 g CO2): 15.000 euro (autolening 

afgesloten, 100 euro interest per maand)

 · verkeersbelastingen: 400 euro

 · verzekering auto: 400 euro

 · brandstof benzine: kosten niet bijgehouden 

Sidi heeft in totaal 30.000 km op zijn kilometerteller. Hij heeft hiervan 

5.000 km privé gereden, 20.000 km woon-werk en 5.000 km werk-werk.

Op jaarbasis heeft Sidi een inkomen van 20.000 euro.
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B E R E K E N I N G  VA N  KOST E N

•  F O R FA I TA I R E  KOST E N

Sidi berekent eerst het forfait. Dit forfait bedraagt 30 % van 20.000 euro 

= 6.000 euro. Dit bedrag moet voor inkomstenjaar 2020 evenwel beperkt 

worden tot 4.880 euro (+ 410 euro vrijstelling woon-werkverkeer: de werk-

gevers van Sidi betalen hem de kosten voor woon-werkverkeer terug en 

Sidi opteert voor het kostenforfait dus hij betaalt enkel belastingen op het 

gedeelte van de vergoeding dat 410 euro overschrijdt).

•  W E R K E L I J K E  KOST E N

Sidi kan volgende kosten in rekening brengen:

 · huur appartement: 20 %16 van 6.000 euro = 1.200 euro

 · (let op! huurovereenkomst)

 · elektriciteit, verwarming: 20 % van 1.800 euro = 360 euro

 · restaurantkosten: 69 %17 van 600 euro = 414 euro

 · (let op! maaltijdvergoeding werkgever! Mag niet overlappen! Bij overlap-

ping: geen aftrek mogelijk)

 · filmticketten en theatervoorstellingen: 50 % van 240 euro = 120 euro

 · gsm-rekening: 50 %18 van 1.200 euro = 600 euro

 · auto:

 · privé: niet aftrekbaar

 · woon-werk: 3.000 euro (20.000 km x 0,15 euro = forfait) + 799,92 euro 

(66,66 %19 van 1.200 euro = interesten lening) = 3.799,92 euro

 · (let op! vrijstelling van 410 euro valt weg omdat Sidi zijn werkelijke 

kosten bewijst!)

 · werk- werk:

 · aankoop auto: 

20 % van 15.000 euro (afschrijving van de auto op 5 jaar) = 

3.000 euro 

16,5 %20 van 3.000 euro = 495 euro 

75 %21 van 495 euro = 371,25 euro

 · interesten lening: 16,5 %22 van 1.200 euro = 198 euro
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 · verkeersbelastingen: 

16,5 % van 400 euro = 66 euro 

75 % van 66 euro = 49,50 euro23

 · verzekering auto: 

16,5 % van 400 euro = 66 euro 

75 % van 66 euro = 49,50 euro24

 · brandstofkosten (brandstof benzine 95 oct E10): 

5.000 km x 0,0625 = 300 liter x 1,3492 euro = 404,76 euro 

75 %26 van 404,76 euro = 303,57 euro

 · totaal: werk-werk: 971,82 euro

 · totaal auto = 4.827,44 euro

 

Totale kosten: 7.465,74 euro

•  B E S L U I T

Sidi zal zijn werkelijke kosten in aftrek nemen.

16 In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat Sidi ook een deel van zijn huur in mindering kan brengen, omdat hij ook thuis werkt.
17 Vast percentage; restaurantkosten zijn voor 69 % aftrekbaar (art. 53, 8°bis WIB92).
18 Sidi gebruikt zijn gsm 50 % voor werkgerelateerde gesprekken en 50 % voor privé-gesprekken (niet aftrekbaar).
19 De interesten van Sidi’s autolening (12 x 100 euro) zijn niet inbegrepen in het forfait van 0,15 euro/km. De auto wordt voor 
66,66 % (20.000/30.000) gebruikt voor woon-werkverplaatsingen. De overige 33,33 % gebruikt Sidi de auto voor privé- en 
werk-werkverplaatsingen.
20 De auto wordt voor 16,5 % (5.000/30.000) gebruikt voor werk-werkverplaatsingen. De overige 83,5 % gebruikt Sidi de auto 
voor privé- en woon-werkverplaatsingen.
21 Voor een benzinewagen aangekocht in 2017 met een CO2-uitstoot van 108 g/km, zou het aftrekpercentage normaal gezien 
68,7 % bedragen (want  
1,2 - (0,005 * 0,95 * 108) = 1,2 - 0,513 = 0,687) maar omdat het gaat om een voertuig aangekocht vóór 1 januari 2018 geldt een 
minimumaftrek van 75 %.
22 De auto wordt voor 16,5 % (5.000/30.000) gebruikt voor werk-werkverplaatsingen. De interesten van Sidi’s autolening zijn 
voor 100 % aftrekbaar, dus geen verdere beperking.
23 De auto wordt voor 16,5 % (5.000/30.000) gebruikt voor werk-werkverplaatsingen. De verkeersbelastingen zijn voor 75 % 
aftrekbaar (aftrekpercentage voor een benzinewagen met een uitstoot van 108 g/km aangekocht vóór 1 januari 2018).
24 De auto wordt voor 16,5 % (5.000/30.000) gebruikt voor werk-werkverplaatsingen. De verzekeringskosten zijn voor 75 % 
aftrekbaar (aftrekpercentage voor een benzinewagen met een uitstoot van 108 g/km aangekocht vóór 1 januari 2018).
25 De auto van Sidi verbruikt 6 liter per 100 kilometer.
26 De brandstofkosten zijn voor 75 % aftrekbaar (aftrekpercentage voor een benzinewagen met een uitstoot van 108 g/km 
aangekocht vóór 1 januari 2018).
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d. Hoe moet ik deze kosten invullen op mijn belastingaangifte?

Als je werkelijke kosten aftrekt, moet je dit als volgt invullen op de voor-

bereiding van je aangifte:

Deel 1, Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke 

uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloos-

heidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

Rubriek A. Gewone bezoldigingen
Code 1258-03/2258-70: het totale bedrag van beroepskosten

Op de aangifte moet je tegenwoordig enkel nog de codes en het overeen-

stemmende bedrag invullen. Bij je belastingaangifte moet je een bijlage 

toevoegen, waarin je opschrijft welke posten (vervoer, woning, materi-

alen,…) je in aftrek neemt en voor welk bedrag. Op deze bijlage moet 

je de datum en je naam noteren en ondertekenen. Het is niet nodig alle 

bewijsstukken (facturen, tickets, …) toe te voegen bij je belastingaangifte. 

Deze heb je pas nodig als je een belastingcontrole hebt en de belast-

inginspecteur deze stukken opvraagt. Deze stukken moet je vijf jaar bij 

houden.

Vergeet niet je belastingaangifte te ondertekenen, de datum in te vullen 

en de bijlagen (bij aftrek van werkelijke kosten) toe te voegen! Als je ook 

deel 2 van de belastingaangifte invult, kruis dit dan aan.

Tip! Houd gedurende één jaar al je kosten bij die je maakt om 

beroepsinkomsten te verwerven. Reken op het einde van het jaar 

deze kosten uit. Als blijkt dat dit bedrag hoger is dan de forfaitaire 

kosten, is het voordeliger om je werkelijke kosten in aftrek te nemen.
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De beroepsinkomsten zijn onderworpen aan volgend progressief tarief 

voor de inkomsten van 2020 (aanslagjaar 2021):

1 .3.  TA R I E F

Inkomstenschijven Percentage Belasting per schijf Totale belasting

van 0,01 tot 13.440 25 % 3.360,00 euro 3.360,00 euro

van 13.440 tot 23.720 40 % 4.112,00 euro 7.472,00 euro

van 23.720 tot 41.060 45 % 7.803,00 euro 15.275,00 euro

boven 41.060 50 %

Op deze inkomsten zijn ook gemeentebelastingen verschuldigd.

Er geldt een belastingvrije som: een eerste gedeelte van de inkomsten 

wordt vrijgesteld van belasting, zijnde 8.990 euro, nog te verhogen 

naargelang het aantal kinderen:

 · voor één kind : 1.630 euro

 · voor twee kinderen : 4.210 euro

 ·  voor drie kinderen : 9.430 euro

 ·  voor vier kinderen : 15.250 euro

 ·  voor meer dan vier kinderen : 15.250 euro verhoogd met 5.820 euro 

per kind boven het vierde.

Tip! Als je wil weten of je in najaar 2021 of voorjaar 2022 (pas dan 

gebeurt de verrekening van je belastingen voor je inkomsten van 

2020) nog een aanvullend bedrag belastingen moet betalen (de 

werkgever heeft te weinig bedrijfsvoorheffing ingehouden) of een 

bedrag gaat terugkrijgen (de werkgever heeft te veel bedrijfs-

voorheffing betaald), kan je alvast op http://ccff02.minfin.fgov.be/

taxcalc/app/anonymous/public/calcbox/home.do een anonieme 

berekening maken.
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2 .  Z E L F STA N D I G E

2 .1 .  I N KO M ST E N

In principe wordt een zelfstandige kunstenaar, voor zover hij uitsluitend 

zijn kunst beoefent, beschouwd als een beoefenaar van een vrij beroep 

en zijn zijn inkomsten belastbaar als baten (code 1650-96/2650-66 van 

de belastingaangifte). De hoedanigheid van kunstenaar kan echter soms 

met die van handelaar gepaard gaan. Als een kunstenaar schilderijen van 

andere kunstenaars verkoopt of een winkel heeft met schildersbenodigd-

heden, is hij een handelaar. De inkomsten als handelaar zijn belastbaar als 

winst (code 1600-49/2600-19 van de belastingaangifte).

De zelfstandige kunstenaar maakt voor zijn prestaties een factuur op 

of ontvangt een ereloonfiche met alle vergoedingen ontvangen van zijn 

opdrachtgevers (fiche 281.50). De fiscale fiches moeten niet worden toege-

voegd bij de belastingaangifte. 

Winsten zijn belastbaar zodra de kunstenaar de inkomsten kan opeisen 

(een zekere en vaststaande schuldvordering, bv. de factuur is opgesteld en 

wordt niet betwist), terwijl baten slechts belastbaar zijn op het moment dat 

de kunstenaar het geld ontvangen heeft (bv. de factuur is betaald). 

Als een zelfstandige kunstenaar dus enkel inkomsten ontvangt voor zijn 

eigen artistieke prestaties, zijn deze inkomsten baten. Deze inkomsten 

moet je invullen op de voorbereiding van je aangifte in:

Wat baten betreft

Deel 2, Vak XVIII. Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere 

winstgevende bezigheden

Code 1650-96/2650-66: de inkomsten
Code 1668-78/2668-48: de totalen verkregen als zelfstandige in bijberoep

Op je aangifte moet je tegenwoordig enkel nog de codes en het overeen-

stemmende bedrag invullen.
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Als je facturen hebt verstuurd, maar deze facturen zijn nog niet betaald, 

moeten deze inkomsten niet worden aangegeven.

Wat winsten betreft

Deel 2, Vak XVII. Winst uit nijverheids-, handels- of 

landbouwondernemingen

Code 1600-49/2600-19: brutowinst van de eigenlijke exploitatie
Code 1617-32/2617-02: de totalen verkregen als zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige die winsten behaalt, dien je alle ‘zekere en vaststaande’ 

vorderingen op te nemen in de belastbare inkomsten, ook al zijn de factu-

ren nog niet betaald. Tenzij dat het verlies ervan zeker is. Dit is anders dan 

bij zij die baten verkrijgen.

De voorafbetalingen (dit is een voorschot op de belastingen)27 vul je in op 

de voorbereiding van je aangifte:

Deel 1, Vak XII. Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2021

Code 1570-79/2570-49: bedrag van voorafbetalingen

Tijdelijke corona-maatregel: de percentages van de voordelen verbonden 

aan de voorafbetalingen gedaan in oktober 2020 (VA 3) en in december 

2020 (VA 4) zijn respectievelijk verhoogd tot 2,25 % (i.p.v. 2 %) en 1,75 % 

(i.p.v. 1,5 %)28 (zie verder).

Op je aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag 

invullen. 

27 Meer informatie over voorafbetalingen 
vind je op https://financien.belgium.be/
nl/particulieren/betalen-terugkrijgen/
voorafbetalingen
28 Corona I-wet, zijnde de wet van 29 mei 
2020, Belgisch Staatsblad 11 juni 2020.

34

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/betalen-terugkrijgen/voorafbetalingen
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/betalen-terugkrijgen/voorafbetalingen
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/betalen-terugkrijgen/voorafbetalingen


Bij de kosten heb je als zelfstandige die baten ontvangt of winsten behaalt 

twee mogelijkheden:

Een zelfstandige zal er meestal voor opteren om zijn werkelijke kosten af 

te trekken.

Heb je inkomsten zowel als werknemer en als zelfstandige? 

Als je zowel inkomsten hebt als werknemer (bv. administratief bediende) 

en als zelfstandige (bv. muzikant), kan je de twee verschillende mogelijk-

heden van kostenaftrek (forfaitair en werkelijk) hanteren voor je inkom-

sten als werknemer en je inkomsten als zelfstandige, op voorwaarde dat 

deze beide beroepen verschillend zijn.

je kan opteren voor het kostenforfait

je kan opteren voor je werkelijke kosten

2 . 2 .  KOST E N

Voorbeeld: enerzijds voor je inkomsten als werknemer opteren 

voor de forfaitaire kostenaftrek en anderzijds voor je inkomsten als 

zelfstandige opteren voor de werkelijke kostenaftrek.
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Een zelfstandige die inkomsten uit baten behaalt, kan maximaal een for-

faitaire kostenaftrek van 4.290 euro toepassen. Deze worden berekend na 

aftrek van de sociale bijdragen, die je samen met je bijdragen vrij aanvul-

lend pensioen (VAPZ) aangeeft in vak XVIII, onder code 1656-90/2656-60. 

2.2.1. Forfaitaire kosten

a. Baten

De forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen die baten behalen, bedraagt 

voor inkomstenjaar 2020: 

Inkomsten Forfaitair kostenpercentage

van 0,01 tot 6.210 28,7 %

van 6.210 tot 12.330 10 %

van 12.330 tot 20.530 5 %

boven 20.530 3 %

Voorbeeld: Els heeft een belastbaar inkomen van 15.000 euro.

Om te weten hoeveel het kostenforfait van Els bedraagt, doe je 

volgende berekening:

0 – 6.210 euro: 1.782,27 euro (28,7 % van 6.210 euro)

6.210 – 12.330 euro: 612,00 euro (10 % van 6.120 euro)

12.330 – 15.000 euro: 133,50 euro (5 % van 2.670 euro)

Het kostenforfait van Els bedraagt in totaal 2.527,77 

(1.782,27 + 612,00 + 133,50).
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b. Winsten

De forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen die winsten behalen, 

bedraagt voor inkomstenjaar 2020 30 %. 

Een zelfstandige die winsten behaalt, kan maximaal een forfaitaire kosten-

aftrek van 4.880 euro toepassen. Belangrijk voor die winsten is dat deze, 

alvorens het forfait toe te passen, verminderd mogen worden met de:

sociale bijdragen, de bijdrage voor het vrij aanvullend pensi-
oen zelfstandigen (VAPZ) en de ziekenfonds bijdragen ‘kleine 
risico’s’;

de prijs van de aangekochte grondstoffen; en

de verkochte handelsgoederen. Dit zijn de goederen die je 
hebt aangekocht om zonder bewerking of na lichte bewer-
king te worden verkocht
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2.2.2. Werkelijke kosten

a. Welke werkelijk kosten kan ik in aftrek nemen?

Een zelfstandige kan dezelfde werkelijke kosten in mindering brengen als 

een werknemer29.

a. Kan ik het volledige bedrag van kosten in aftrek nemen?

De begrenzing van de kosten geldt op dezelfde wijze voor zelfstandigen, 

als voor werknemers30.

c. Uitgewerkt voorbeeld

S I T UAT I E S C H E TS

Pieter heeft in 2020 als muzikant gewerkt. Hij werkte als zelfstandige en 

verkrijgt baten. Pieter repeteert ook thuis.

Pieter heeft de facturen/bewijzen van zijn werkelijke kosten bijgehouden. 

Zijn kosten zijn:

 · aankoop huis: 200.000 euro, grondwaarde = 50.000 euro 

(lening afgesloten, 100 euro interest per maand).

 · onroerende voorheffing: 500 euro

 ·  elektriciteit en verwarming: 12 x 150 euro = 1.800 euro

 ·  restaurantkosten: 600 euro

 ·  piano: 12.500 euro

 ·  gsm-rekening: 1.200 euro

 ·  openbaar vervoer: 3.000 euro

Op jaarbasis heeft Pieter een inkomen van 20.000 euro.

B E R E K E N I N G  VA N  KOST E N

•  F O R FA I TA I R E  KOST E N

Pieter berekent eerst het forfait. Dit forfait bedraagt  

2.777,77 euro (1.782,27 euro + 612 euro + 383,50 euro)

29 Meer hierover: 1. Werknemer, 1.2.2. 
Werkelijke kosten, a. Welke werke-
lijke kosten kan ik in aftrek nemen?
30 Meer hierover: 1. Werknemer, 
1.2.2. Werkelijke kosten, b. Kan ik 
het volledige bedrag van kosten in 
aftrek nemen?
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•  W E R K E L I J K E  KOST E N

Pieter kan volgende kosten in rekening brengen:

 · aankoop : 3 % van 150.000 euro (afschrijving, 3 %31 ) = 

4.500 euro

 · 20 % van 4.500 euro = 900 euro 

(let op! gedeelte van meerwaarde bij verkoop wordt belast)

 · lening: 20 % 32 van 1.200 euro = 240 euro

 ·  onroerende voorheffing: 100 %33 van 500 euro = 500 euro

 ·  elektriciteit, verwarming: 20 % van 1.800 euro = 360 euro

 ·  restaurantkosten: 69 %34 van 600 euro = 414 euro

 ·  piano: 10 %35 van 12.500 euro = 1.250 euro

 ·  gsm-rekening: 50 %36 van 1.200 euro = 600 euro

 ·  openbaar vervoer:

 · privé: niet

 · woon-werk en werk-werk: 3.000 euro37

Totale kosten: 7.264 euro

B E S L U I T

Pieter zal zijn werkelijke kosten in aftrek nemen.

31 Een huis is een duurzaam goed. De 
grondwaarde kan niet worden afgeschreven. 
Voor het resterende bedrag van 150.000 
euro wordt een afschrijvingspercentage 
van 3 % per jaar voor het beroepsgedeelte 
gehanteerd.
32 In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat 
Pieter zijn huis 20 % beroepsmatig gebruikt 
(repetities thuis).
33 De onroerende voorheffing is volledig 
aftrekbaar, ook al wordt het huis slechts voor 
20 % voor beroepsdoeleinden gebruikt.
34 Vast percentage; restaurantkosten zijn voor 
69 % aftrekbaar (art. 53, 8°bis WIB92).
35 Meer hierover: 1. Werknemer, 1.2.2. 
Werkelijke kosten.
36 Pieter gebruikt zijn gsm 50 % voor 
werkgerelateerde gesprekken en 50 % voor 
privé-gesprekken (niet aftrekbaar).
37 Meer hierover: 1. Werknemer, 1.2.2. 
Werkelijke kosten, b. Kan ik het volledige 
bedrag van kosten in aftrek nemen?
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d. Kan ik verlies maken?

Als je verlies lijdt als zelfstandige (je kosten zijn hoger dan je inkomsten), 

dan wordt dit verlies in mindering gebracht van je andere beroepsinkom-

sten (bv. je werknemersinkomsten). Als je andere beroepsinkomsten niet 

voldoende zijn, wordt het verlies afgetrokken van de inkomsten van je 

echtgenoot. 

Als deze inkomsten niet voldoende zijn, wordt het verlies afgetrokken van 

je toekomstige beroepsinkomsten zonder beperking in de tijd. De verliezen 

die je niet eerder kon aftrekken, worden ingevuld op de voorbereiding van 

je aangifte in:

Deel 1, Vak VIII. Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen

Rubriek 1. Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige belastbare 
tijdperken, b) Andere
Code 1349-09/2349-76: niet eerder afgetrokken verliezen
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e. Hoe moet ik deze kosten invullen op mijn belastingaangifte?

Als je werkelijke kosten aftrekt, moet je dit invullen op de voorbereiding 

van je aangifte in:

Voor baten

Deel 2, Vak XVIII. Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere 

winstgevende bezigheden

Code 1657-89/2657-59: het totale bedrag van je beroepskosten
Code 1656-90/2656-60: de betaalde sociale bijdragen (inclusief de 
bijdragen VAPZ).

Voor winsten

Deel 2, Vak XVII. Winst uit nijverheids-, handels- of 

landbouwondernemingen

Code 1606-43/2606-13: het totale bedrag van je beroepskosten  
Code 1632-17/2632-84: de betaalde sociale bijdragen (inclusief de bijdragen 
VAPZ)

Van de betaalde sociale bijdragen krijg je van je sociaal verzekeringsfonds 

(bv. Xerius, Zenito, Acerta, Securex, …) een attest. 

Op de aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag 

invullen. Bij je belastingaangifte moet je een bijlage toevoegen, waarin je 

opschrijft welke posten (vervoer, woning, materialen, …) je in aftrek neemt 

en voor welk bedrag. Op deze bijlage moet je de datum en je naam noteren 

en ondertekenen. Het is niet nodig alle bewijsstukken (facturen, tickets, 

…) toe te voegen bij je belastingaangifte. Deze heb je pas nodig als je een 

belastingcontrole hebt en de belastinginspecteur deze stukken opvraagt. 

Bij je belastingaangifte moet je ook het attest van je sociaal verzekerings-

fonds (hierop wordt vermeld hoeveel sociale bijdragen je als zelfstandige 

hebt betaald) toevoegen. 
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Hetzelfde belastingtarief en dezelfde belastingvrije som die gelden voor 

werknemers worden toegepast voor zelfstandigen38.

2 .3.  TA R I E F

38 Meer hierover: 1. Werknemer, 1.3. Tarief.

Tip! Als je wil weten of je in 2021 nog een aanvullend bedrag belas-

tingen moet betalen (je hebt te weinig vooraf betaald) of een bedrag 

gaat terugkrijgen (je hebt teveel vooraf betaald), kan je alvast op 

http://ccff02.minfin.fgov.be/taxcalc/app/anonymous/public/calcbox/

home.do een anonieme berekening maken.
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C. Kleine vergoedingsregeling voor
 kunstenaars (belastingvrijstelling)

1 .  O M S C H R I J V I N G

2 .  VO O RWA A R D E N

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) wil de forfaitaire 

onkostenvergoedingen die bij kleinschalige artistieke activiteiten aan 

kunstenaars worden toegekend, vrijstellen van belasting. De vrijstelling is 

van toepassing op een maximumbedrag van 2.615,78 euro per kalenderjaar 

en wordt zowel inzake beroepsinkomsten als inzake diverse inkomsten 

geregeld39.

Typische voorbeelden van kleinschalige artistieke activiteiten zijn free 

podia in cafés, optredens van amateur-theatergezelschappen, occasionele 

tentoonstellingen van een tekenacademie, enz.

 · je levert artistieke prestaties of produceert artistieke  

werken in opdracht

 ·  je beschikt over een kunstenaarskaart, afgeleverd door 

de Commissie kunstenaars (het is niet voldoende dat je de 

kaart aangevraagd hebt!)

 · je vult voor aanvang van het werk het prestatieoverzicht in, 

online op www.artist@work.be of op papier (bijlage bij de 

kunstenaarskaart) 

 · de kunstenaar mag niet gebonden zijn met de opdracht-

gever door een arbeidsovereenkomst, een aannemings-

overeenkomst of een statutaire aanstelling tenzij hij en de 

opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschil-

lende activiteiten van verschillende aard zijn.

39 Art. 38, § 1, eerste lid, 23° en § 4 WIB92 
(beroepsinkomsten) en art. 97, § 2 WIB92 
(diverse inkomsten).
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3.  N I E T  T E  C O M B I N E R E N  M E T  V R I J W I L L I G E R S W E R K

4.  F I S CA A L  ST E LST E L

De Commissie Kunstenaars vermeldt het volgende:

Voor dezelfde dag mag een persoon vrijwilligerswerk niet cumuleren met 

een artistieke activiteit in het kader van de KVR. Hij mag in de loop van 

eenzelfde kalenderjaar vrijwilligerswerk combineren met een artistieke 

activiteit in het kader van de KVR, op voorwaarde dat:

 · de activiteiten op verschillende dagen plaatshebben 

 · de “opdrachtgevers” verschillend zijn (namelijk de 

opdrachtgever van de KVR en de vrijwilligersorganisatie).

Wie in 2020 artistieke prestaties heeft geleverd en hiervoor enkel een  

forfaitaire onkostenvergoeding van maximaal 130,79 euro per dag en 

2.615,78 euro per jaar heeft ontvangen, moet deze vergoeding niet invullen 

op zijn belastingaangifte. Er moeten immers geen belastingen op betaald 

worden. Het deel van de vergoeding dat het maximumbedrag overschrijdt, 

wordt wel aangemerkt als een belastbaar inkomen (beroepsinkomen of 

divers inkomen). Omdat de vergoeding belastingvrij is, zal de opdracht- 

gever in dit geval geen fiscale fiche opmaken. 

Voorbeeld: Jan speelt in zijn vrije tijd saxofoon en droomt van een 

professionele carrière. In 2020 boekt hij zijn eerste bescheiden 

succes: hij mag elke eerste vrijdagavond van de maand optreden in 

een café en ontvangt daarvoor een forfaitaire onkostenvergoeding 

van 100 euro per avond. Jan vraagt een kunstenaarskaart aan en 

stelt in afwachting een verklaring op eer op. Hij voldoet aan de 

voorwaarden van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars 

en moet op het jaarbedrag van 1.200 euro (100 euro x 12) geen 

belastingen betalen.
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II. Vergoedingen voor  
niet artistieke prestaties



Vergoedingen voor niet artistieke prestaties zijn bijvoorbeeld de vergoe-

dingen die een beeldhouwer ontvangt voor het geven van lessen beeldhou-

wen, een acteur voor het geven van een workshop acteren, een gids voor 

zijn rondleiding in een museum, ...

Als een persoon de niet artistieke prestatie (vb. het gidsen in een museum) 

als beroep uitoefent, is de vergoeding die hij daarvoor verkrijgt een 

beroepsinkomen. Maar als hij dat gidsen niet als beroepsactiviteit 

uitoefent, kan de daarvoor bekomen vergoeding onder een uiteenlopend 

fiscaal statuut vallen en dus ook uiteenlopend worden belast (of niet 

belast). Zo kan het gidsen een occasioneel karakter hebben (vergoeding = 

divers inkomen belast aan 33 %). Als aan bepaalde voorwaarden voldaan 

is, kan de regeling van het onbelast bijverdienen (onder de pijler van het 

verenigingswerk) worden ingeroepen (vergoeding = onbelast). Tenslotte 

kan het gidsen onder bepaalde voorwaarden ook onder de regeling van het 

vrijwilligerswerk vallen (vergoeding = onbelast).

In wat volgt, worden de verschillende regelingen en de voorwaarden 

waaronder zij van toepassing zijn, besproken.
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A. De niet artistieke prestaties
 hebben een beroepskarakter:
 beroepsinkomsten

B. De niet artistieke prestaties
 hebben een occasioneel karakter:
 diverse inkomsten

Als het inkomen uit niet artistieke prestaties wordt behaald in het kader 

van een beroepsactiviteit, gaat het om een beroepsinkomen. Het kan 

ook gaan om een inkomen dat los staat van de beroepsactiviteit maar dat 

op basis van feitelijke gegevens (vb. de frequentie) door de fiscus wordt 

beschouwd als een beroepsinkomen.

Een beroepsinkomen kan behaald worden als werknemer of als zelfstan-

dige. Als er sprake is van een gezagsrelatie, dan worden de prestaties 

verricht als werknemer en verkrijgt de belastingplichtige werknemersbe-

zoldigingen. Is er geen sprake van een gezagsrelatie, worden de prestaties 

verricht als zelfstandige en verkrijgt de belastingplichtige winsten of 

baten.

Hiervoor geldt dezelfde uitleg als hierboven al werd uiteengezet40.

Inkomsten uit niet artistieke prestaties worden belast als 

diverse inkomsten als de artistieke prestaties los staan van 

de beroepsactiviteit en occasioneel worden behaald.

Hiervoor geldt dezelfde uitleg als hierboven al werd 

uiteengezet41.

40 Meer hierover I. Vergoedingen voor 
artistieke prestaties, B. De artistieke 
prestaties hebben een beroepskarakter: 
beroepsinkomsten.
41 Meer hierover I. Vergoedingen voor artis-
tieke prestaties, A. De artistieke prestaties 
hebben een occasioneel karakter: diverse 
inkomsten
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C. Vrijwilligerswerk

Ook in de culturele sector kan je aan de slag als vrijwilliger. Voorwaarde is 

dat de activiteit wordt verricht in een organisatie die geen winst nastreeft. 

Dit kan zowel een private vereniging zonder winstoogmerk (vzw), een 

publieke organisatie zonder winstoogmerk (openbare besturen, OCMW’s, 

gemeenten, steden, openbare ziekenhuizen) als een stichting of feitelijke 

vereniging (dat door minstens 2 personen wordt geleid) zijn.

Je kan geen vrijwilligerswerk doen binnen de organisatie waar je zelf aan 

de slag bent met een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst 

of een aanstelling als statutaire personeelslid.

Vrijwilligerswerk is vrij en zonder verplichting. Er is geen overeenkomst 

tussen de vrijwilliger en de organisatie, er is geen aangifte en het is onbe-

zoldigd, dat wil zeggen dat je er niet voor betaald wordt. Nochtans kan de 

organisatie waarvoor je als vrijwilliger werkt, gemaakte kosten vergoeden. 

Maar de vrijwilliger heeft er niet automatisch recht op. 

 

1 .  VO O RWA A R D E N
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2 .  KOST E N V E RG O E D I N G E N

2 .1 .  R E Ë L E  KOST E N V E RG O E D I N G

2 . 2 .  F O R FA I TA I R E  KOST E N V E RG O E D I N G

Dit is een vergoeding die de door de vrijwilliger gemaakte kosten terug-

betaalt op basis van bewijsstukken. De reële kostenvergoeding heeft geen 

bovengrens, alle gemaakte en bewezen kosten worden terugbetaald. 

Deze vergoeding kan door de organisatie betaald worden zonder dat er 

bewijsstukken tegenover staan. Maar er moet wel rekening worden gehou-

den met maximumbedragen per dag én per jaar. Deze maximumbedragen 

worden jaarlijks geïndexeerd. 

F I S CA A L  ST E LS E L

De vergoeding moet niet worden ingevuld op de belastingaangifte.  

Er moeten immers geen belastingen op betaald worden. 

Binnen eenzelfde organisatie kan de reële 
kostenvergoeding gecombineerd worden met een 
kilometervergoeding van:

voor verplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets: 
maximaal 0,3653 euro per afgelegde kilometer (voor de peri-
ode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020) en 0,3542 euro per afge-
legde kilometer (voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021)

voor verplaatsingen met de fiets: maximaal 0,24 euro per afge-
legde kilometer

voor verplaatsingen met het openbaar vervoer: de werkelijke 
kosten moeten worden vergoed
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Let op! Deze maximumbedragen gelden niet per organisatie waarvoor vrij-

willigerswerk wordt verricht, maar voor alle organisaties samen waarvoor 

vrijwilligerswerk wordt verricht. Een persoon die vrijwilligerswerk ver-

richt ten dienste van twee organisaties en vanwege beide organisaties een 

kostenvergoeding ontvangt, moet de ontvangen vergoedingen samentellen 

om te kijken of hij al dan niet onder het maximumbedrag van 1.388,40 

euro per jaar blijft.

Binnen eenzelfde organisatie kan de forfaitaire kostenvergoeding gecom-

bineerd worden met een kilometervergoeding (zie hiervoor), maar beperkt 

tot 2.000 km per jaar (of onbeperkt als het gaat om vrijwilligers die het 

regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben)

F I S CA A L  ST E LS E L

Forfaitaire kostenvergoeding < maximumbedrag

 · de vergoeding moet niet worden ingevuld op de 

belastingaangifte; er moeten geen belastingen op worden 

betaald

Forfaitaire kostenvergoeding > maximumbedrag

 · het volledige bedrag van de vergoeding moet worden inge-

vuld op de belastingaangifte; het volledige bedrag van de 

vergoeding is belastbaar (niet enkel het bedrag in meer)

Voor 2020 bedraagt de forfaitaire kostenvergoeding

maximum 34,71 euro per dag

én maximum 1.388,40 euro per jaar
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2 .3.  C O M B I N AT I E  VA N  R E Ë L E  E N 
 F O R FA I TA I R E  KOST E N V E RG O E D I N G

1 .  O M S C H R I J V I N G

2 .  VO O RWA A R D E N

Binnen eenzelfde organisatie kan de reële kostenvergoeding niet gecombi-

neerd worden met een forfaitaire kostenvergoeding. Maar als een vrijwil-

liger actief is binnen twee organisaties en de ene organisatie hanteert een 

reële kostenvergoeding terwijl de andere organisatie gebruik maakt van 

een forfaitaire kostenvergoeding, moet voor de globale vergoeding worden 

nagegaan of de maximumbedragen niet werden overschreden42.

D. Onbelast bijverdienen43

De regeling van het onbelast bijverdienen maakt het mogelijk om inkom-

sten te behalen uit de deeleconomie, de occasionele diensten tussen 

burgers en het verenigingswerk, zonder dat op deze inkomsten belasting 

moet worden betaald. Voorwaarde voor belastingvrijstelling is dat er twee 

inkomensgrenzen worden gerespecteerd (zie verder).

Het onbelast bijverdienen via de deeleconomie gebeurt 

op basis van een particulier tot particulier-relatie en vindt 

plaats via de tussenkomst van een elektronisch platform 

erkend door de overheid of via een overheidsapplicatie. 

Ook occasionele diensten tussen burgers spelen zich af 

tussen particulieren onderling. Verenigingswerk wordt 

verricht door een particulier ten behoeve van een organi-

satie zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een vzw). Zoals 

42 Zoals hiervoor werd vermeld, gelden de 
maximumbedragen voor alle organisaties 
samen waarvoor vrijwilligerswerk wordt 
verricht.
43 Noteer dat de regeling van het onbelast 
bijverdienen door het Grondwettelijk Hof 
werd vernietigd (arrest van 23 april 2020). De 
regeling blijft nog overeind voor prestaties 
die tot en met 31 december 2020 worden 
geleverd, maar vervalt daarna. De vernieti-
ging heeft dus geen invloed op de aangifte 
in de personenbelasting aanslagjaar 2021, 
waarin de inkomsten van 2020 moeten 
worden aangegeven.
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3.  ACT I V I T E I T E N

De wetgever heeft de activiteiten die in het kader van de occasionele dien-

sten tussen burgers en die in het kader van het verenigingswerk kunnen 

worden verricht, gelimiteerd. 

Wat de occasionele diensten tussen burgers betreft, staat bijvoorbeeld 

het geven van muziekles of tekenles in de privéwoning van de lesgever op 

de lijst met toegelaten activiteiten. Een pianist die in zijn vrije tijd bij hem 

thuis aan kinderen pianoles geeft, kan de inkomsten uit deze activiteit 

belastingvrij verwerven (mits de grensbedragen niet worden overschreden 

– zie verder). 

Op de lijst met toegelaten activiteiten in het kader van het verenigings-

werk staan bijvoorbeeld activiteiten als conciërge van culturele en 

artistieke infrastructuur, activiteiten als artistieke of kunsttechnische 

we hiervoor gezien hebben, wordt ook vrijwilligerswerk verricht door 

een particulier ten behoeve van een organisatie die geen winst nastreeft. 

Het grote verschilpunt tussen verenigingswerk en vrijwilligerswerk is dat 

het verenigingswerk bezoldigd en het vrijwilligerswerk onbezoldigd is. 

In tegenstelling tot het vrijwilligerswerk, is het verenigingswerk formeel 

door de wetgever geregeld en aan tal van voorwaarden onderworpen. 

Daarenboven mag iemand die in een bepaalde vereniging vrijwilligerswerk 

uitoefent in diezelfde vereniging niet betaald bijklussen onder de pijler 

verenigingswerk, tenzij hij voor het vrijwilligerswerk helemaal niets krijgt 

(dus ook geen onkostenvergoeding).

Onbelast bijverdienen via verenigingswerk en via occasionele diensten tus-

sen burgers kan enkel voor wie minstens 4/5 werkt als werknemer of voor 

wie werkt als zelfstandige in hoofdberoep. Ook gepensioneerde komen 

in aanmerking. Werklozen kunnen verenigingswerk verrichten maar geen 

occasionele diensten tussen burgers.
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begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educa-

tieve sector en activiteiten als gidsen of publieksbegeleiders van kunsten, 

erfgoed en natuur. Een particulier die een centje bijverdient als gids in een 

museum kan dit doen onder de pijler verenigingswerk van het onbelast bij-

verdienen. De volledige lijst met toegelaten activiteiten kan geraadpleegd 

worden op de website van Cultuurloket.

Via de website www.bijklussen.be moet voorafgaandelijk aangifte worden 

gedaan van de activiteiten verricht via occasionele diensten tussen burgers 

en via verenigingswerk. Zowel het exacte begin en einde van de prestatie 

als de erop betrekking hebbende vergoeding (inclusief kostenvergoeding) 

moeten gemeld worden. De aangifte moet niet gebeuren voor activiteiten 

binnen de deeleconomie.

Wie belastingvrij wil bijverdienen, moet twee inkomensgrenzen respecte-

ren. Deze grenzen worden jaarlijks geïndexeerd.

De jaargrens bedraagt 6.340 euro (aj. 2021) per jaar voor alle pijlers van 

het onbelast bijverdienen (inkomsten uit de deeleconomie, occasionele 

diensten tussen burgers en verenigingswerk) samen. 

De maandgrens bedraagt 528,33 euro (aj. 2021) voor de inkomsten uit het 

verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers samen.  

Hoe kan je nagaan of je inkomsten uit het onbelast bijverdienen onder de 

inkomensgrenzen blijven? Inkomsten uit occasionele diensten tussen bur-

gers en inkomsten uit het verenigingswerk moeten aangegeven worden via 

de website www.bijklussen.be. Ontvang je inkomsten uit de deeleconomie, 

4.  F I S CA A L  ST E LS E L

4.1 .  D E  I N KO M ST E N  U I T  H E T  O N B E L AST  B I J V E R D I E N E N 
 B L I J V E N  O N D E R  D E  I N KO M E N S G R E N Z E N
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dan stelt het elektronisch platform de fiscale fiche 281.29 op en bezorgt die 

aan jou. Het is op basis van deze fiche 281.29 en op basis van de informatie 

op de website www.bijklussen.be dat je zelf het totaal per jaar moet opma-

ken en controleren of de inkomensgrenzen gerespecteerd worden.

Respecteren de inkomsten uit het onbelast bijverdienen de inkomens-

grenzen, dan blijven ze belastingvrij. De vrijgestelde inkomsten moeten 

worden vermeld op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake 

personenbelasting is gevoegd44.Maar je moet deze vrijgestelde inkomsten 

niet aangeven. De belastingadministratie kan de gegevens betreffende die 

inkomsten automatisch verkrijgen, via de fiche 281.29 (deel- 

economie) of via de registratie op www.bijklussen.be (burgerdiensten en 

verenigingswerk).

44 art. 90/1 WIB92.
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4. 2 .  D E  I N KO M ST E N  U I T  H E T  O N B E L AST  B I J V E R D I E N E N 
 OV E R ST I JG E N  D E  I N KO M E N S G R E N Z E N

4.2.1. Overschrijding van de jaargrens

Wordt de jaargrens overschreden in het huidige of in het vorige kalender-

jaar (dus in 2020 of in 2019)45, dan worden alle inkomsten voor het geheel 

(dus vanaf de eerste euro) geherkwalificeerd tot beroepsinkomsten, tenzij 

je kan bewijzen dat het niet om beroepsinkomsten gaat. Dit kan je doen 

door aan te tonen dat de activiteiten niet vaak genoeg of als hobby uitgeoe-

fend worden en dat ze geen voortgezette werkzaamheid met beroepskarak-

ter uitmaken. Indien je dit bewijs kan leveren, worden deze inkomsten (en 

de eraan verbonden kosten) niet als beroepsinkomsten maar integraal als 

diverse inkomsten belast tegen 33 %. In dit geval moet je de inkomsten als 

volgt aangeven:

Deel 2, Vak XV. Diverse inkomsten

Rubriek B. Andere diverse inkomsten, 1. Winst of baten uit diensten 
verleend in het kader van de deeleconomie of uit occasionele diensten 
tussen burgers, en vergoedingen voor verenigingswerk
Code 1460-92/2460-62: het brutobedrag van de inkomsten

Onder brutobedrag wordt verstaan:

 · voor de inkomsten uit de deeleconomie: het bedrag 

dat door het elektronisch platform is betaald of 

toegekend, verhoogd met alle sommen die door dat 

platform zijn ingehouden (zoals kosten, enz.). Op de 

fiscale fiche 281.29 vind je dat brutobedrag in vak 9

 · voor de inkomsten uit occasionele diensten tussen bur-

gers en inkomsten uit het verenigingswerk: het totaal 

van de bedragen dat op de website www.bijklussen.be 

is geregistreerd voor je prestaties verricht in 2020 

45 Als de inkomsten uit het verenigingswerk, 
de occasionele diensten tussen burgers en 
de deeleconomie in het vorige kalenderjaar 
(bijvoorbeeld 2019) meer bedroegen dan het 
grensbedrag (voor 2019 was dat 6.250 euro), 
dan worden de inkomsten in het huidige 
kalenderjaar (2020), ongeacht het bedrag 
ervan, als beroepsinkomsten (behoudens 
tegenbewijs) gekwalificeerd.
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Als je kan bewijzen dat je in 2020 kosten hebt gedaan of gedragen om de 

ontvangen inkomsten te verkrijgen of te behouden, mag je het bedrag van 

die kosten vermelden in volgende rubriek. Houd in dat geval de bewijs-

stukken ter beschikking van de belastingdienst.

Deel 2, Vak XV. Diverse inkomsten

Rubriek B. Andere diverse inkomsten, 1. Winst of baten uit diensten 
verleend in het kader van de deeleconomie of uit occasionele diensten 
tussen burgers, en vergoedingen voor verenigingswerk
Code 1248-13/2248-80: de kosten

Wordt de jaargrens overschreden en kan je niet bewijzen dat de ontvan-

gen inkomsten geen beroepsinkomsten zijn, moet je de inkomsten uit de 

deeleconomie en de inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers 

aangeven in vak XVII (winst) of in vak XVIII (baten) en de inkomsten uit 

het verenigingswerk in principe in vak IV (werknemersbezoldigingen).

4.2.2. Overschrijding van de maandgrens

Wordt de maandgrens overschreven, dan zijn de inkomsten die voor die 

maand zijn geregistreerd, onweerlegbaar belast als beroepsinkomsten.  

In dit geval is er geen tegenbewijs mogelijk.

Inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers zullen dan, naargelang 

de soort activiteit, aangegeven worden als winsten (vak XVII) of baten (vak 

XVIII). Hiervoor geldt dezelfde uitleg als hiervoor al werd uiteengezet.

Inkomsten uit het verenigingswerk zullen in principe aangegeven worden 

als werknemersbezoldigingen (vak IV). Hiervoor geldt dezelfde uitleg als 

hiervoor al werd uiteengezet.
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III. Vergoedingen voor auteurs-  
en naburige rechten



Als je inkomsten ontvangt uit de overdracht (cessie of concessie) van 

auteurs- en naburige rechten, alsook uit wettelijke en verplichte licen-

ties bedoeld in de auteurswet (bv. de billijke vergoeding, de reprogra-

fie-vergoeding, …), moet je deze inkomsten verplicht invullen op je 

belastingaangifte. 

De bedoelde inkomsten zijn ondergebracht in de categorie van de roerende 

inkomsten46. Deze kwalificatie blijft van toepassing als de belastingplich-

tige de inkomsten behaalt in de uitoefening van een beroepswerkzaam-

heid (bijvoorbeeld in het geval van een schrijver). In dat geval blijft een 

eerste schijf van de hier bedoelde beroepsmatig behaalde inkomsten, 

gerangschikt onder de roerende inkomsten. De eerste schijf waarvan 

sprake, bedraagt 62.090 euro bruto (vóór aftrek van kosten); de schijf 

boven 62.090 euro bruto (vóór aftrek van kosten) wordt gekwalificeerd als 

beroepsinkomsten47. 

De kwalificatie van de inkomsten als roerende inkomsten heeft tot gevolg 

dat de roerende voorheffing verschuldigd wordt. Deze bedraagt 15 % 

en wordt berekend op de inkomsten na aftrek van forfaitaire kosten (bij 

gebrek aan bewijs van werkelijke kosten). Dit wil zeggen dat de uitbeta-

lers van auteurs- en naburige rechten (bv. een beheersvennootschap zoals 

Sabam of Sacd, een uitgever, …) 15 % belastingen hebben ingehouden op 

je inkomsten uit auteurs- en naburige rechten en betaald aan de belasting-

ontvanger. Deze inkomsten zullen dan verder niet nog eens belast worden, 

maar worden wel onderhevig gesteld aan de aanvullende gemeentebelas-

ting. Het aangeven van de inkomsten uit auteursrechten staat dus los van 

het feit of de uitbetaler roerende voorheffing heeft ingehouden of niet.

A. Inkomsten

1 .  I N KO M ST E N  <  6 2 .0 9 0  E U RO

46 art. 17,§ 1, 5° WIB92.
47 art. 37, tweede lid WIB92.

58



De inkomsten moet je invullen op de voorbereiding van je aangifte in:

Deel 1, Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

Rubriek D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, 
naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties
Code 1117-47/2117-17: de inkomsten (bruto)

De ingehouden voorheffing moet je invullen bij “3 roerende voorheffing” 

onder code 1119-45/2119-15.

Op de aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag 

invullen.

Je ontvangt van de betaler van de inkomsten voor de overdracht van 

auteurs- en naburige rechten een fiscale fiche 281.45. Deze fiscale fiche 

moet je niet toevoegen bij je belastingaangifte.
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Bovenstaande regeling geldt enkel voor de eerste schijf van 62.090 euro! 

De inkomsten die 62.090 euro overstijgen, worden volgens de fiscus 

beschouwd als beroepsinkomsten en moeten dus op de belastingaangifte 

worden vermeld bij de beroepsinkomsten. 

 

Als je werkt als werknemer en je krijgt van je werkgever inkomsten uit 

auteurs- en naburige rechten die 62.090 euro overschrijden, moet je deze 

inkomsten invullen op de voorbereiding van je aangifte in:

Deel 1, Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke 

uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloos-

heidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

Rubriek A. Gewone bezoldigingen
Code 1250-11/2250-78: je inkomsten

Als je werkgever roerende voorheffing heeft ingehouden op de inkomsten 

die 62.090 euro overschrijden, is er een aparte rubriek en code voorzien. 

Dit is de code 1299-59/2299-29 bij “rubriek M. Roerende voorheffing op in 

A, 1 of A, 4 vermelde inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en 

wettelijke en verplichte licenties”.

Op je aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag 

invullen.

2 .  I N KO M ST E N  >  6 2 .0 9 0  E U RO

2 .1 .  I N KO M ST E N  A LS  W E R K N E M E R
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Als je werkt als zelfstandige (baten) en je ontvangt inkomsten uit auteurs- 

en naburige rechten die 62.090 euro overschrijden of als je werkt als werk-

nemer en je ontvangt je inkomsten uit auteurs- en naburige rechten van 

een andere persoon (bv. je beheersvennootschap, zoals Sabam, Playright, 

SOFAM, deAuteurs, SIMIM, …), moet je deze inkomsten invullen op de 

voorbereiding van je aangifte in:

Deel 2, Vak XVIII . Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere 

winstgevende bezigheden

Code 1650-96/2650-66: de inkomsten
Code 1668-78/2668-48: de totalen verkregen als zelfstandige in bijberoep

Als je betaler van de rechten roerende voorheffing heeft ingehouden op 

de inkomsten die 62.090 euro overschrijden, moet dit in een ander vak 

worden vermeld. Deze roerende voorheffing vul je in op de voorbereid-

ing van je aangifte in:

Deel 2, Vak XIX. Voorheffingen in verband met een zelfstandige 

beroepswerkzaamheid

Code 1756-87/2756-57: bedrag van roerende voorheffing

Op je aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag 

invullen

2 . 2 .  I N KO M ST E N  A LS  Z E L F STA N D I G E
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2 . 2 .  I N KO M ST E N  A LS  Z E L F STA N D I G E

Je kan, zoals een werknemer of een zelfstandige (die winst of baten 

behaalt), kiezen tussen twee mogelijkheden om je kosten in mindering te 

brengen:

De schijven en percentages die gelden voor de forfaitaire kostenaftrek voor 

inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten verschillen 

evenwel van de schijven en percentages die gelden voor de forfaitaire kos-

tenaftrek voor beroepsinkomsten. Het kostenforfait voor deze inkomsten 

verkregen in 2020 bedraagt:

Als je werkelijke kosten hoger liggen dan het vooropgestelde kostenforfait 

en je kan deze kosten bewijzen, is het voordeliger om je werkelijke kosten 

af te trekken.

B. Kosten

1 .  I N KO M ST E N  <  6 2 .0 9 0  E U RO

ofwel opteer je voor de aftrek van de forfaitaire kosten

ofwel opteer je voor de aftrek van je werkelijke kosten

voor de eerste schijf van inkomsten tot 16.560 euro: 50 %

op de schijf van 16.560 tot 33.110 euro: 25 %

boven de schijf van 33.110 euro: geen kostenforfait
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Als je jouw inkomsten invult op je belastingaangifte, moet je jouw (forfaitaire 

of werkelijke) kosten invullen op je belastingaangifte. 

Deel 1, Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

Rubriek D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, 
naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties
Code 1118-46/2118-16: de kosten (werkelijke of forfaitaire)

Op de aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag 

invullen.

Als je opteert voor de aftrek van je werkelijke kosten, moet je bij je belastin-

gaangifte een bijlage toevoegen, waarin je opschrijft welke posten (vervoer, 

woning, materialen,…) je in aftrek neemt en voor welk bedrag. Op deze bijlage 

moet je de datum en je naam noteren en ondertekenen. Het is niet nodig alle 

bewijsstukken (facturen, tickets, …) toe te voegen bij je belastingaangifte. Deze 

heb je pas nodig als je een belastingcontrole hebt en de belastinginspecteur 

deze stukken opvraagt. Deze stukken moet je vijf jaar bij houden.

De inkomsten die 62.090 euro overstijgen, zijn volgens de fiscus beroepsin-

komsten. Van deze inkomsten kan je kosten in mindering brengen door ofwel 

je werkelijke kosten aan te tonen of gebruik te maken van het forfaitair kosten-

forfait dat geldt voor werknemers en zelfstandigen (die winst of baten hebben).

2 .  I N KO M ST E N  >  6 2 .0 9 0  E U RO

63



De inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten zijn 

onderworpen aan een belastingtarief van 15 %.

De inkomsten die 62.090 euro overstijgen, zijn volgens de fiscus beroep-

sinkomsten. Deze inkomsten worden toegevoegd bij je andere beroepsin-

komsten en belast aan het gewone progressieve tarief (gaande van  

25 tot 50 %).

C. Tarief

1 .  I N KO M ST E N  <  6 2 .0 9 0  E U RO

2 .  I N KO M ST E N  >  6 2 .0 9 0  E U RO

3.  S C H E M AT I S C H  S A M E N G E VAT

Inkomsten
Belastbare
categorie

Forfaitair 
kostenforfait Belastingtarief

0 – 16.560 euro Roerend 50 % 15 %

16.560 –33.110 euro Roerend 25 % 15 %

33.110 – 62.090 euro Roerend Geen 15 %

> 62.090 euro Beroeps Procentueel kosten-
forfait, afhankelijk van 
de inkomsten

Procentueel belasting-
tarief, afhankelijk van 
de inkomsten
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4.  P R A K T I S C H E  VO O R B E E L D E N

Voorbeeld 1:

Een scenarist krijgt van zijn beheersvennootschap, bv. Sacd, 5.000 euro voor de exploitatie van 

zijn auteursrechten.

Op deze 5.000 euro wordt 50 % kosten in aftrek genomen. Dit is een forfaitaire kostenaftrek, 

de scenarist moet deze kosten dus niet bewijzen.

De scenarist betaalt 375 euro belastingen (15 % op 2.500 euro). 

Voorbeeld 2:

Een auteur ontvangt 18.000 euro auteursrechten van zijn uitgever.

Op de eerste schijf van 0 tot 16.560 euro: kostenaftrek van 50 % = 8.280 euro

Op de tweede schijf van 16.560 tot 18.000 euro: kostenaftrek van 25 % = 360 euro.

Dit is een forfaitaire kostenaftrek, de auteur moet deze kosten dus niet bewijzen.

De auteur betaalt 1.404 euro belastingen (15 % op 9.360 euro (18.000 euro – 8.640 euro)).
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4.  P R A K T I S C H E  VO O R B E E L D E N

Voorbeeld 3:

Een componiste/muzikante ontvangt 80.000 euro voor de exploitatie van zijn auteursrechten via 

Sabam en van zijn naburige rechten via PlayRight.

Op de eerste schijf van 0 tot 16.560 euro: kostenaftrek van 50 % = 8.280 euro

Op de tweede schijf van 16.560 tot 33.110 euro: kostenaftrek van 25 % = 4.137,50 euro

Op de derde schijf van 33.110 tot 62.090 euro: geen kostenaftrek.

Op de eerste schijf tot 62.090 euro betaalt de componist/muzikant 7.450,88 euro belastingen 

(15 % op 49.672,50 euro (62.090 euro – 12.417,50 euro)). 

De inkomsten van de schijf van 62.090 tot 80.000 worden belast als beroepsinkomen. Deze 

inkomsten worden belast tegen het normale progressieve tarief, gaande van 25 tot 50 %.
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IV. Subsidies en prijzen



Als je een prijs of een subsidie ontvangt, moet je deze prijs of subsidie niet 

altijd invullen in de belastingaangifte. Je moet je bij een prijs of een sub-

sidie de vraag stellen of het hier gaat om een vrijgestelde prijs of subsidie, 

een gedeeltelijk vrijgestelde prijs of subsidie of een volledig belastbare 

prijs of subsidie.

De prijzen en subsidies die door bepaalde erkende nationale of inter-

nationale instellingen (zie VII. Bijlage) zijn toegekend aan kunstenaars 

worden volledig vrijgesteld van belasting als ze aan bepaalde voorwaarden 

voldoen.

De voornaamste instellingen voor de artistieke sector zijn:

 · De Vlaamse Gemeenschap, provincies en gemeenten

 · Het VAF

 · Literatuur Vlaanderen 

De voorwaarden waaraan ze moeten voldoen zijn:

A. Vrijgestelde subsidies en prijzen

Ze dienen uitzonderlijke verdiensten te belonen of uitzon-
derlijke inspanningen mogelijk te maken op het stuk van het 
wetenschappelijk onderzoek, de kunsten of de letteren; 

Ze moeten toegekend zijn in omstandigheden die aan de 
kunstenaars ruime mogelijkheden bieden tot persoonlijk 
initiatief op het gebied van de voortzetting of de uitvoering 
van hun werken of kunstuitingen; 
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Ze moeten belangeloos worden toegekend, derwijze dat 
de genieter volledig onafhankelijk blijft t.o.v. de schenker 
en deze laatste geen enkele compensatie ontvangt of mag 
verwachten;

Ze mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks worden 
gefinancierd door een onderneming die voordeel kan halen 
uit de beloonde of gesubsidieerde werken of kunstuitingen.

Voorbeelden van dergelijke prijzen en subsidies:

 · Een auteur ontvangt van het VFL een subsidie.

 · Een scenarist ontvangt van het VAF een scenariopremie.

 · Een beeldende kunstenaar ontvangt van de Vlaamse 

Gemeenschap een ontwikkelingsbeurs.

Op deze prijzen en subsidies zijn geen belastingen verschuldigd. Je ont-

vangt voor deze prijzen en subsidies normaliter geen fiscale fiche en ze 

moeten niet worden aangegeven in de belastingaangifte. Ontvang je er toch 

één, dan moet je deze nog steeds niet aangeven in de belastingaangifte, 

doch aarzel niet op voorhand contact op te nemen met Cultuurloket of een 

andere instantie.

Als je dus een prijs of subsidie ontvangt van een instelling die op de lijst 

staat (zie VI. Bijlage) én er wordt geen compensatie gevraagd, dan is de 

prijs of subsidie belastingvrij. 
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De bedrijfsvoorheffing moet je invullen bij code 1204-57/2204-27. 

De bedrijfsvoorheffing dient enkel geheven te worden op het niet vrijge-

stelde gedeelte. Op de aangifte moet je enkel de codes en het overeenstem-

mende bedrag invullen.

Als een geleerde, schrijver of kunstenaar een prijs of subsidie krijgt van 

een instelling die niet op de lijst staat (zie VII. Bijlage), maar de instel-

ling is wel een openbare macht (bv. een staat) of een openbare instelling 

zonder winstoogmerk (bv. een stichting) én er wordt door deze instelling 

geen tegenprestatie gevraagd (= de prijs of subsidie is niet toegekend als 

bezoldiging van bewezen diensten), dan moet deze prijs of subsidie worden 

ingevuld op de belastingaangifte in de mate dat ze meer bedraagt dan 

4.140 euro. Tot een bedrag van 4.140 euro geldt een belastingvrijstelling.

B. Gedeeltelijk vrijgestelde subsidies 
 en prijzen

Je zal van de instelling waarvan je de subsidie of prijs ontvangt een fiscale 

fiche 281.30 krijgen. Deze fiscale fiche moet je niet toevoegen bij je belas-

tingaangifte. Deze prijs of subsidie moet je invullen op de voorbereiding 

van je aangifte in:

Deel 2, Vak XV. Diverse inkomsten

Rubriek B. Andere diverse inkomsten, 3. Prijzen, subsidies, renten of 
pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars, a) 
Belastbaar bedrag
Code 1203-58/2203-28: het ontvangen bedrag verminderen met de 
belastingvrijstelling van 4.140 euro (aj. 2021) en het resultaat verhogen met 
18,17 % ingehouden bedrijfsvoorheffing (26,75 % voor betalingen aan niet-
inwoners). 

1 .  I N KO M ST E N
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2 .  KOST E N

3.  TA R I E F

4.  VO O R B E E L D

De hier bedoelde prijzen en subsidies worden gedeeltelijk vrijgesteld van 

belastingen. Het belastbaar bedrag van de ontvangen prijzen of subsidies is 

gelijk aan het ontvangen bedrag verminderd met een vastgelegd bedrag van 

4.140 euro (aj. 2021). Dit bedrag geldt per kunstenaar. Subsidies genieten 

de vrijstelling slechts gedurende de eerste twee jaren. Dit zijn de eerste 

twee tijdperken van 12 maanden ongeacht of die samenvallen met een 

kalenderjaar.

Van deze prijzen en subsidies kunnen geen kosten worden afgetrokken.

Deze prijzen en subsidies worden belast tegen 16,5 % 

(+ gemeentebelastingen).

Een alleenstaande beeldende kunstenaar ontvangt een werkbeurs t.b.v. 

10.000 euro van de academie voor beeldende kunsten. De academie voor 

beeldende kunsten is een vereniging zonder winstoogmerk, maar staat 

niet op de lijst van erkende instellingen die een volledig vrijgestelde beurs 

kunnen toekennen. De academie verwacht geen tegenprestatie voor het 

toekennen van de werkbeurs (bv. deelname bij verkoop van het werk).

De werkbeurs is belastbaar als divers inkomen. De academie houdt 

1.064,76 euro voorheffing in. De kunstenaar vult bij code 1203-58 een 

inkomen in van 6.924,76 euro ((10.000 euro – 4.140 euro) + 1.064,76 euro). 

Bij de code 1204-57 vult de kunstenaar 1.064,76 euro in. De beeldende 

kunstenaar betaalt 966,90 euro belastingen (16,5 % op 6.924,76 – 1.064,76) 

+ gemeentebelastingen.
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De subsidies en prijzen die zijn betaald of toegekend als bezoldiging van 

bewezen diensten, zijn op dezelfde manier belastbaar als vergoedingen 

voor artistieke prestaties in opdracht48.

C. Volledig belastbare subsidies
 en prijzen

Voorbeelden van dergelijke prijzen en subsidies:

 · Een kunstenaar wint een prijs van een gemeente, maar met het 

prijzengeld moet hij een beeld voor het gemeenteplein ontwer-

pen en uitvoeren.

 · Een componist ontvangt van de opdrachtgever – via een subsidie 

van de Vlaamse Gemeenschap – een vergoeding voor het maken 

van een compositie. Omdat de componist de subsidie niet 

rechtstreeks van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, maar van 

zijn opdrachtgever die voor de vergoeding een compositie in 

ruil verwacht, is deze vergoeding een bezoldiging voor bewezen 

diensten. Deze vergoeding is dus een beroepsinkomen en 

volledig belastbaar.

48 Zie hiervoor I. Vergoedingen voor artistieke 
prestaties.
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V. Fiscale steunmaatregelen 
in het kader van de 
COVID 19-pandemie



De culturele sector is zwaar getroffen door de maatregelen genomen om 

de COVID 19-pandemie in te dijken. De overheid heeft geprobeerd om het 

leed ietwat te verzachten door het invoeren van fiscale steunmaatregelen 

ten voordele van zowel werknemers als zelfstandigen. Ook werknemers 

en zelfstandigen uit de culturele sector kunnen dus gebruik maken van de 

genomen maatregelen. De steunmaatregelen hebben een tijdelijk karakter. 

Ze zijn in de regel ingegaan in maart 2020 en duurden tot eind 2020. Een 

aantal maatregelen zijn verlengd tot 2021. Voor een overzicht van de meest 

actuele verlengingen en nieuwe ondersteuningsmaatregelen, kan men best 

de website van de Federale Overheidsdienst Financiën raadplegen (http://

financien.belgium.be en vervolgens de rubriek “coronavirus” selecteren).

Omdat een aanzienlijk deel van de cultuurwerkers het zelfstandige sta-

tuut hebben, zij het als zelfstandige in hoofd of bijberoep, gaan we in wat 

volgt dieper in op de steunmaatregelen waarop een zelfstandig kunstenaar 

in 2020 beroep kon doen. We focussen hierbij op de maatregelen die te 

maken hebben met zijn beroepsinkomsten (in de regel baten). Maatregelen 

die algemeen van aard zijn en zich richten tot alle particulieren die aan de 

personenbelasting onderworpen zijn (zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van 

het stelsel van de belastingvermindering voor giften, …) komen niet aan 

bod. Omdat er ook kunstenaars zijn die als werknemer hun brood verdie-

nen, eindigen we met het stelsel van de tijdelijke werkloosheid voor werk-

nemers. Ook het stelsel van de consumptiecheques, in het leven geroepen 

ter ondersteuning van onder meer de culturele sector, komt aan bod.
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Maatregel bedoeld voor zelfstandigen (die winsten behalen) en te 

maken krijgen met “slechte betalers”

De belastingadministratie aanvaardt49 dat de crisis als gevolg van de 

COVID 19-pandemie een bijzondere omstandigheid is die de belastingvrij-

stelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen 

op ondernemingen die een betalingsachterstand hebben als rechtstreeks of 

onrechtstreeks gevolg van de COVID 19-maatregelen die door de federale 

regering werden genomen. Stel dat een zelfstandige die winsten behaalt 

een factuur uitschrijft aan een onderneming en deze onderneming die fac-

tuur niet kan betalen o.w.v. federale maatregelen genomen om de COVID 

19-pandemie in te dijken (bijvoorbeeld een onderneming die tijdelijk zijn 

deuren heeft moeten sluiten en om die reden een betalingsachterstand 

heeft opgebouwd) dan kan die zelfstandige een belastingvrije waardever-

mindering op die vordering boeken. Vrijgestelde waardeverminderingen 

moeten door de zelfstandige met winsten worden aangegeven in deel 2 

van de aangifte, vak XVII, rubriek 9 Vrijgestelde waardeverminderingen 

en voorzieningen voor risico’s en kosten (codes 1609/40-2609/10). Noteer 

dat een zelfstandige die baten behaalt, geen aanspraak kan maken op een 

vrijgestelde waardevermindering.

2 .  I N V E ST E R I N G S A F T R E K

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen die investeren

De gewone investeringsaftrek in de personenbelasting 

wordt verhoogd van 8 % (basispercentage) tot 25 % voor 

nieuwe vaste activa die rechtstreeks verband houden met 

de economische activiteit en zijn verkregen of tot stand 

gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 202250.

1 .  WA A R D E V E R M I N D E R I N G E N  VO O R  R I S I C O’S  E N  KOST E N

49 Circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020.
50 Corona III-wet, zijnde de wet van 15 juli 
2020, Belgisch Staatsblad 23 juli 2020 en 
de programmawet van 20 december 2020, 
Belgisch Staatsblad 30 december 2020.
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3.  V R I J ST E L L I N G  VO O R  TO E KO M ST I G E 
 B E RO E PSV E R L I E Z E N  ( CA R RY  B AC K ) 5 1

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen die voor 2020 een beroepsverlies 
verwachtten

Deze ingewikkelde maatregel is bedoeld voor zelf-

standigen met winst of baten die in het inkomstenjaar 

2020 (aanslagjaar 2021) geconfronteerd worden met een 

beroepsverlies. Zij kunnen deze verliezen overhevelen 

naar het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) om ze 

daar te compenseren met belastbare inkomsten. Op die 

manier gaat de belasting die over het inkomstenjaar 2019 

(aanslagjaar 2020) verschuldigd is, omlaag en verbetert 

de liquiditeitspositie van de betrokken zelfstandige. De 

zelfstandige zal een raming moeten maken van het verlies 

dat hij in inkomstenjaar 2020 vermoedelijk zal lijden. 

Deze (verantwoorde) raming vermeldt hij op een formulier 

276 COV waarmee hij de vrijstelling voor toekomstige 

beroepsverliezen52 aanvraagt. In het inkomstenjaar 2020 

(aanslagjaar 2021) wordt de vrijstelling teruggenomen en 

wordt het verlies geheel of gedeeltelijk geneutraliseerd. Er 

wordt dan een bedrag gelijk aan de vrijstelling zoals die 

Stel bijvoorbeeld dat een singer-songwriter op 11 maart 2020 een 

drumcomputer aankoopt ter waarde van 300 euro. In dit geval heeft 

hij recht op een investeringsaftrek van 8 % (8 % van 300 euro =  

24 euro. Die 24 euro is vrijgesteld van belasting. Had hij enkele dagen 

langer gewacht en dezelfde drumcomputer aangekocht op 14 maart 

2020 dan had hij recht gehad op een vrijgestelde investeringsaftrek 

van 75 euro. 

51 Corona II-wet, zijnde de wet van 23 juni 
2020, Belgisch Staatsblad 1 juli 2020.
52 Vrijstelling overeenkomstig art. 67, § 2 
sexies WIB92.
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voor het aanslagjaar 2020 werd gevraagd toegevoegd aan de winst of de 

baten die voor het aanslagjaar 2021 belastbaar zijn. De terugname wordt 

bijgevolg niet beperkt tot het bedrag van de vrijstelling dat werkelijk werd 

genoten voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020). De zelfstandige 

heeft er dan ook alle belang bij om de vrijstelling die hij in het aanslagjaar 

2020 vraagt zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als hij zijn vervroegd 

af te trekken verlies overschat m.a.w. als de winst of baten voor 2020 (na 

aftrek van de beroepskosten, maar met inbegrip van het aldus terugge-

nomen bedrag van het vervroegd afgetrokken verlies) positief zijn, is het 

vervroegd afgetrokken verlies - achteraf bekeken - groter dan het in 2020 

werkelijk geleden verlies en wordt de zelfstandige gesanctioneerd met een 

belastingvermeerdering. 

In de aangifte van de personenbelasting worden voor aanslagjaar 2021 

nieuwe rubrieken voorzien voor de terugname van de voor aanslagjaar 

2020 gevraagde vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen.  

In vak XVII (winst) worden in rubriek 2 ‘Voorheen vrijgestelde winst  

die belastbaar wordt’ een onderverdeling a) en twee nieuwe codes  

(1635-14/2635-81) toegevoegd waar het ‘voor aanslagjaar 2020 gevraagd 

bedrag van de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen’ moet 

worden vermeld. In vak XVIII (baten) worden in rubriek 5 ‘Voorheen 

vrijgestelde baten die belastbaar worden’ een onderverdeling a) en 

twee nieuwe codes (1660-86/2660-56) toegevoegd waar het ‘voor 

aanslagjaar 2020 gevraagd bedrag van de vrijstelling voor toekomstige 

beroepsverliezen’ moet worden vermeld.
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4.  U I T K E R I N G E N  V E R K R E G E N  I N  H E T  K A D E R  VA N 
 H E T  OV E R B RUG G I N G S R E C H T

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen die gedwongen waren hun 

beroepsactiviteit te onderbreken

De overheid heeft een overbruggingsrecht ingevoerd ten gunste van 

zelfstandigen die naar aanleiding van de COVID 19-pandemie gedwongen 

zijn hun zelfstandige beroepsactiviteit volledig of gedeeltelijk te onderbre-

ken53. In 2020 waren er verschillende vormen van financiële uitkeringen in 

het kader van het overbruggingsrecht: het crisis-overbruggingsrecht, het 

relance- of heropstartoverbruggingsrecht, het klassieke overbruggings-

recht en het corona-ouderschapsverlof.

Het belastingstelsel van de uitkeringen is afhankelijk van het soort uitke-

ring, de aard van de onderbroken activiteit in het kader waarvan de zelf-

standige de uitkeringen heeft verkregen en de inkomstencategorie waartoe 

de inkomsten uit de onderbroken activiteit van de verkrijger behoren. Ook 

in 2021 kunnen zelfstandigen een beroep doen op één van de uitkeringen 

van het overbruggingsrecht. Voor de verschillende vormen van financiële 

uitkeringen die in 2021 mogelijk zijn, kan men de volgende website raad-

plegen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/

overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus.

4.1. Het crisis-overbruggingsrecht
Het crisis-overbruggingsrecht is bedoeld ter ondersteuning 

van zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit (tijdelijk) 

verplicht moesten sluiten of die hoofdzakelijk afhankelijk 

waren van verplicht gesloten sectoren. Ook zelfstandigen 

die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vielen, 

maar vrijwillig beslisten om hun activiteit voor minstens  

7 opeenvolgende kalenderdagen per maand te onderbre-

ken, konden in aanmerking komen voor het crisis-over-

bruggingsrecht. Zij moesten dan wel aantonen dat de 
53 Wet van 23 maart 2020, Belgisch 
Staatsblad 24 maart 2020.
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tijdelijke vrijwillige onderbreking te wijten was aan de 

COVID 19-pandemie (en zij daardoor bijvoorbeeld een 

daling van inkomsten, reserveringen of bezettingsgraad of 

een stijging van annuleringen noteerden). 

Bij verkrijgers van winst (vak XVII) of baten (vak XVIII) 

zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van 

het crisis-overbruggingsrecht in principe belastbaar als een 

vergoeding verkregen ter compensatie of naar aanleiding 

van een handeling die een vermindering van de beroeps-

werkzaamheid of van de winst of de baten tot gevolg kan 

hebben (afzonderlijk belastbaar tegen 16,5 % of gezamen-

lijk belastbaar tegen de gewone progressieve tarieven). De 

uitkeringen worden fiscaal aangemerkt als winst of baten, 

en niet als vervangingsinkomsten. De uitkeringen in het 

kader van het crisis-overbruggingsrecht worden door de 

uitbetalende instellingen (de socialeverzekeringsfondsen) 

vermeld op een fiche 281.50. 

De zelfstandige met winst moet de uitkeringen vermel-

den in deel 2 van de aangifte, vak XVII, rubriek 6 b) 

Vergoedingen die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 % 

(codes 1605-44/2605-14) of in rubriek 6 d) Vergoedingen 

die gezamenlijk belastbaar zijn (codes 1610-39/2610-09).

De zelfstandige met baten moet de uitkeringen vermel-

den in deel 2 van de aangifte, vak XVIII, rubriek 8 a) 

Vergoedingen en premies die afzonderlijk belastbaar zijn 

tegen 16,5 % (codes 1655-91/2655-61) of in rubriek 8 c) 

Vergoedingen en premies die gezamenlijk belastbaar zijn 

(codes 1661-85/2661-55).
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4.2. Het heropstartoverbruggingsrecht, klassiek over-
bruggingsrecht en corona-ouderschapsverlof voor 
zelfstandigen
Het heropstartoverbruggingsrecht is bedoeld ter ondersteu-

ning van zelfstandigen die in de eerste fase van de COVID 

19-pandemie verplicht werden om hun zelfstandige activi-

teit meer dan een volledige kalendermaand te onderbreken 

en sinds 4 mei 2020 of later de toelating kregen om hun 

activiteit herop te starten, en van zelfstandigen, die zelf 

niet onder de sluitingsmaatregelen vielen, maar die min-

stens tot en met 3 mei 2020 dezelfde impact ondervonden 

van deze sluitingsmaatregelen.

Het klassiek overbruggingsrecht is bedoeld ter ondersteu-

ning van zelfstandigen die geen beroep kunnen doen op het 

crisisoverbruggingsrecht of het heropstartoverbruggings-

recht, en die hun zelfstandige activiteit voor minstens  

7 opeenvolgende kalenderdagen per maand moesten onder-

breken wegens quarantaine, onvoorziene opvang van een 

kind of een andere COVID 19-gerelateerde reden.

Het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen is bedoeld 

ter ondersteuning van zelfstandigen die als gevolg van de 

coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit gedurende 

één of meerdere maanden gedeeltelijk hebben verminderd 

of hebben onderbroken om voor hun kinderen te zorgen.

Bij verkrijgers van winst (vak XVII) of baten (vak XVIII) zijn 

de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het her-

opstartoverbruggingsrecht, het klassiek overbruggingsrecht 

of het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen steeds 

belastbaar als vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk her-

stel van een tijdelijke derving van bezoldigingen. Dergelijke 

uitkeringen worden belast als vervangingsinkomsten en 

komen in aanmerking voor een belastingvermindering. 
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De betreffende uitkeringen worden door de uitbetalende 

instellingen (de socialeverzekeringsfondsen) vermeld op 

een fiche 281.18. De zelfstandige met winst of baten moet 

de uitkeringen vermelden in deel 1 van de aangifte, vak 

IV, rubriek D 4 (Andere vervangingsinkomsten), codes 

1271-87/2271-57.

5.  VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ)

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen met een vrij aanvullend pensioen 

De bijdragen die een zelfstandige betaalt voor zijn aanvullend pensioen 

mogen als beroepskosten worden afgetrokken. Voorwaarde is wel dat de 

zelfstandige in orde is met de betaling van zijn sociale bijdragen. Maar in 

het kader van de COVID 19-pandemie kon een zelfstandige in 2020, op zijn 

verzoek, een uitstel van betaling bekomen voor de sociale bijdragen van 

2020 en voor de regularisatiebijdragen met betrekking tot kwartalen van 

2018 die in 2020 kwamen te vervallen54. 

Maar de belastingadministratie heeft beslist om de fiscale aftrekbaarheid 

als beroepskosten van de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen niet te verwer-

pen om de enkele reden dat de belastingplichtige gebruik 

heeft gemaakt van het betalingsuitstel van zijn sociale 

bijdragen in het kader van COVID 19-pandemie55. Om 

de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies voor het 

inkomstenjaar 2021 te verkrijgen, moeten de betrokkenen 

dan niet alleen de sociale bijdragen van dat jaar betalen, 

maar ook de in 2020 uitgestelde bijdragen die in 2021 ver-

vallen. Zoniet zullen 

de in 2021 betaalde VAPZ-premies niet aftrekbaar zijn als 

beroepskost. Maar aan de toegestane aftrek van de in 2020 

afgetrokken premies wordt dan niet meer geraakt.

54 Noteer dat dit betalingsuitstel ondertussen 
verlengd is voor zelfstandigen die ook nog 
in 2021 financiële problemen ondervinden 
wegens de COVID 19-pandemie. 
55 Circulaire 2020/C/126 van 19 oktober 
2020.
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6. VRIJSTELLING VAN STEUN VANWEGE REGIONALE 
 EN LOKALE OVERHEDEN

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen die een vergoeding vanwege een 

lokale overheid krijgen

Naast de federale overheid voorzien ook de regionale overheden (gewesten, 

gemeenschappen, provincies of gemeenten) een aantal specifieke vergoe-

dingen, premies, toelagen, … voor zelfstandige ondernemers die worden 

getroffen door de maatregelen genomen om de verspreiding van het corona-

virus te beperken56. Deze vergoedingen, premies, toelagen worden van 

belasting vrijgesteld57. De voorwaarden waaraan de vergoedingen moeten 

voldoen om voor de belastingvrijstelling in aanmerking te komen, zijn:

De vrijgestelde inkomsten moeten worden vermeld op de 

berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake personen-

belasting is gevoegd

56 Meer informatie is terug te vinden op de 
websites van de regionale overheden
(Vlaanderen: https://www.vlaio.be/nl/bege-
leiding-advies/jouw-bedrijf-tijdens-corona; 
Wallonië: https://www.1890.be en Brussel: 
https://1819.brussels/nl).
57 Corona I-wet, zijnde de wet van 29 mei 
2020, Belgisch Staatsblad 11 juni 2020, wet 
van 20 december 2020, Belgisch Staatsblad 
30 december 2020 (verlenging van de maat-
regel tot 31 maart 2021), wet van 2 april 2021, 
Belgisch Staatsblad 13 april 2021 (verlenging 
van de maatregel tot 31 december 2021).

de vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding 
in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van 
diensten;

in de regeling op grond waarvan de vergoeding wordt 
verleend, is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt 
verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse econo-
mische of sociale gevolgen van de COVID 19-pandemie het 
hoofd te bieden;

de vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 
2020 en 31 december 2021. 
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De Vlaamse regering heeft een Noodfonds opgericht voor de cultuur-, 

jeugd- en mediasector. Alle organisaties met werkingssubsidies konden 

tot 31 augustus steun vragen voor bijkomende kosten of niet-gerealiseerde 

inkomsten door de coronacrisis. Ze konden eveneens steun vragen voor 

cultuurwerkers die hun activiteiten afgelast of uitgesteld zagen.

Heb je als organisatie steun uit het Noodfonds voor derden in de waardeke-

ten gevraagd? In dat geval moet er een overeenkomst met de derde afgeslo-

ten worden om afspraken te maken rond de betaling van een annulatiever-

goeding en/of een vergoeding van voorbereidende kosten. 

Als de vergoeding een zuivere annulatievergoeding is, is ze 

vrijgesteld van belasting58. Zoals hiervoor reeds vermeld, 

moet de vergoeding betaald of toegekend worden tussen 

15 maart 2020 en 31 december 2021. De organisatie moet 

de cultuurwerker een fiche 281.99 bezorgen. Deze fiche 

bewijst dat er een (van belasting vrijgestelde) vergoeding is 

uitbetaald.

Dekt de vergoeding voorbereidende kosten en is de cul-

tuurwerker een zelfstandige, dan is de vergoeding belast-

baar als winst (vak XVII) of baten (vak XVIII). De organi-

satie bezorgt de cultuurwerker een fiche 281.50. Uiteraard 

kan de zelfstandige ook de kosten inbrengen. Is de cultuur-

werker geen zelfstandige en hebben de organisatie en de 

cultuurwerker een arbeidsovereenkomst, dan bezorgt de 

cultuurwerker de organisatie bewijzen (bijvoorbeeld factu-

ren van de werkelijke kosten die hij gemaakt heeft voor de 

geannuleerde activiteit) en houdt hij daarvan een kopie in 

geval van fiscale controle. De organisatie betaalt de kosten 

terug onder de vorm van “kosten eigen aan de werkge-

ver”, en bezorgt de cultuurwerker een fiche 281.10 (zonder 

vermelding van het bedrag). De vergoeding is in dit geval 

dus niet belast. Hebben de organisatie en de cultuurwerker 

geen arbeidsovereenkomst, dan betaalt de organisatie de 

58 Op basis van de Corona I-wet, zijnde de 
wet van 29 mei 2020, Belgisch Staatsblad 
11 juni 2020, wet van 20 december 2020, 
Belgisch Staatsblad 30 december 2020 (ver-
lenging van de maatregel tot 31 maart 2021), 
wet van 2 april 2021, Belgisch Staatsblad 13 
april 2021 (verlenging van de maatregel tot 31 
december 2021).
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vergoeding als annulatievergoeding (zie hiervoor). Het spreekt vanzelf dat 

de cultuurwerker in dat geval de voorbereidende kosten niet kan inbrengen 

in zijn belastingaangifte.

Vermeldenswaard is ook het Vlaams Beschermingsmechanisme, zijnde 

een premie die door het Vlaams Gewest wordt uitgekeerd aan ondernemin-

gen die in maart, april, mei of juni 2021 een omzetverlies geleden hebben 

van minstens 60 % of die verplicht moesten sluiten. Ook deze premie valt 

onder de hier besproken belastingvrijstelling van premies door regionale 

overheden. 

Meer informatie over het Noodfonds en het Vlaams 

Beschermingsmechanisme is terug te vinden op de website van 

Cultuurloket. 

7.  GIFTEN IN NATURA AFTREKBAAR ALS 
BEROEPSKOSTEN

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen die bepaalde 

goederen in natura wegschenken 

Zelfstandigen met winst (vak XVII) of baten (vak XVIII) 

mogen de kosten verbonden aan schenkingen in natura die 

werden gedaan aan welbepaalde instellingen als aftrekbare 

beroepskosten beschouwen. Meer in het bijzonder gaat het 

om de kosten verbonden aan schenkingen (tussen 1 maart 

2020 en 31 juli 2020) van medische hulp- en beschermings-

middelen aan o.a. ziekenhuizen en andere verzorgingsin-

richtingen evenals de kosten verbonden aan schenkingen 

(tussen 1 maart 2020 en 31 december 202059) van computers 

aan scholen gevestigd in België60. Zo kan bijvoorbeeld 

een zelfstandige auteur een computer die hij voor zijn 

beroepsactiviteit heeft gebruikt, aan een school schenken. 

59 Corona III-wet, zijnde de wet van 15 juli 
2020, Belgisch Staatsblad 23 juli 2020 
(verlening van 1 september 2020 tot 31 
december 2020).
60 Corona I-wet, zijnde de wet van 29 mei 
2020, Belgisch Staatsblad 11 juni 2020.
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De kosten verbonden aan deze schenking mag hij als aftrekbare beroeps-

kosten beschouwen.

Het is ook nog van belang het volgende op te merken: als een zelfstandige 

een abnormaal (= in strijd met wat gebruikelijk is) of goedgunstig (= zon-

der voldoende compensatie) voordeel verleent aan een natuurlijke persoon 

of rechtspersoon, dan wordt dit voordeel bij zijn beroepsinkomsten (zijn 

winst of baten) geteld61. Als een zelfstandige auteur dus een computer 

schenkt aan een school, dan verleent hij die school een voordeel dat nor-

maal gezien niet tussen onafhankelijke partijen zou voorkomen en wordt 

hij belast op dat voordeel (de schenking van de computer). Daarom heeft 

de wet in een uitzondering op de wettelijke regel voorzien62, namelijk dat 

de schenking door verkrijgers van winst of baten van medische hulp- en 

beschermingsmiddelen aan ziekenhuizen in de periode tussen 1 maart en 

31 juli 2020 niet als abnormaal of goedgunstig voordeel wordt beschouwd 

in hoofde van de schenker (en dus niet in zijnen hoofde wordt belast). 

Hetzelfde geldt voor de schenking door verkrijgers van winst of baten van 

computers aan scholen in de periode tussen 1 maart en 31 december 2020.

8. RECEPTIEKOSTEN

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen die beroepsmatige receptiekos-

ten betalen

De receptiekosten die in het kader van de beroepsuitoefening worden 

betaald of gedragen tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 zijn volledig 

als beroepskost aftrekbaar (in plaats van slechts voor 50 %)63. De maatre-

gel is specifiek genomen ter ondersteuning van de evenementensector.

61 Art. 26 WIB92.
62 Corona I-wet, zijnde de wet van 29 mei 
2020, Belgisch Staatsblad 11 juni 2020 en 
Corona III-wet, zijnde de wet van 15 juli 2020, 
Belgisch Staatsblad 23 juli 2020.
63 Corona III-wet, zijnde de wet van 15 juli 
2020, Belgisch Staatsblad 23 juli 2020.
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9. VOORAFBETALINGEN

Maatregel bedoeld voor zelfstandigen die voorafbetalingen doen

Zelfstandigen die winsten of baten behalen, kunnen onderworpen worden 

aan een belastingvermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbe-

talingen. Omdat zij door de COVID 19-pandemie mogelijks met liquidi-

teitsproblemen te kampen hebben en dus onvoldoende liquide middelen 

hebben om voorafbetalingen te doen in april 2020 (VA 1) of in juli 2020 (VA 

2), zijn de percentages van de voordelen verbonden aan de voorafbetalin-

gen gedaan in oktober 2020 (VA 3) en in december 2020 (VA 4) respectieve-

lijk verhoogd tot 2,25 % (i.p.v. 2 %) en 1,75 % (i.p.v. 1,5 %)64. Deze tarief-

verhoging heeft geen invloed op de berekening van de bonificatie waarop 

natuurlijke personen recht hebben als zij de verschuldigde belasting op 

voorhand betalen.

10.  TIJDELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Maatregel bedoeld voor werknemers die te maken krijgen met tijde-

lijke werkloosheid

Ondernemingen maakten in 2020 (en 2021) massaal 

gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. In dit 

stelsel kunnen zij werknemers in dienst houden en moeten 

zij niet overgaan tot ontslagen. De werknemers krijgen 

tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid een uitke-

ring van de overheid (en eventueel nog een aanvullende 

uitkering van de werkgever of de sector waartoe de onder-

neming behoort). Van 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 

2020 en van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 mag 

tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus 

beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht. Naast een vereenvoudigde procedure voor de 
64 Corona I-wet, zijnde de wet van 29 mei 
2020, Belgisch Staatsblad 11 juni 2020.
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invoering van het stelsel (= voordeel voor de werkgever), zijn de werkloos-

heidsuitkeringen die de werknemer in het kader van dit stelsel ontvangt, 

(tijdelijk) verhoogd (= voordeel voor de werknemer). Bovendien heeft de 

werknemer, bovenop de werkloosheidsuitkering, ook nog eens recht op 

een supplement vanwege de RVA. Alle informatie hierover is terug te vin-

den op de website van de RVA (www.rva.be). Op al deze uitkeringen die de 

werknemer ontvangt, wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Op wettelijke 

uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bedraagt die normaal gezien 

26,75 %. Op wettelijke uitkeringen die vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 

2021 worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen en die betrek-

king hebben op dagen van werkloosheid in diezelfde periode, is dit tarief 

verlaagd van 26,75 % naar 15 %65. Hierdoor houden de tijdelijk werkloze 

werknemers maandelijks netto meer loon over. Maar alleen de bedrijfs-

voorheffing is verlaagd; de uiteindelijke belastingafrekening gebeurt aan 

de gewone tarieven van de personenbelasting. De bedrijfsvoorheffing is 

slechts een voorafname van de definitief verschuldigde personenbelasting 

en wordt daarmee verrekend. Het tarief van de bedrijfsvoorheffing stemt 

dan ook niet overeen met het belastingtarief dat uiteindelijk op de uitke-

ringen zal worden toegepast (noteer dat op de uitkeringen ook nog eens 

een belastingvermindering van toepassing is). Veel werknemers zullen in 

2021 (bij de afrekening van hun inkomsten over 2020) (veel) meer belasting 

moeten bijbetalen. Reden waarom in de pers al te horen was dat deze maat-

regel een vergiftigd geschenk is…

65 Corona I-wet, zijnde de wet van 29 mei 
2020, Belgisch Staatsblad 11 juni 2020 
(van 1 mei 2020 tot en met 31 december 
2020), KB van 16 december 2020, Belgisch 
Staatsblad 22 december 2020 (verlenging 
van de maatregel tot 31 maart 2021), KB van 
29 maart 2021, Belgisch Staatsblad 31 maart 
2021 (verlenging van de maatregel tot 30 
juni 2021). 
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1 1 .  CONSUMPTIECHEQUES

Maatregel bedoeld voor werknemers die consumptiecheques 

ontvangen

Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om consumptiecheques 

aan te bieden aan hun werknemers (zij zijn hier dus niet toe verplicht)66.

Deze cheques worden, onder bepaalde voorwaarden, bij de werknemer 

vrijgesteld van belasting. Zo mag de cheque maar een nominale waarde 

hebben van maximum 10 euro per cheque en mag een werknemer maar 

voor maximum 300 euro aan cheques ontvangen van zijn werkgever. Een 

consumptiecheque die wordt toegekend aan een werknemer die reeds 

consumptiecheques voor een totaalbedrag van 300 euro van diezelfde 

werkgever heeft ontvangen, geeft geen recht op de vrijstelling; de 

consumptiecheques zijn in dat geval bij de werknemer belastbaar voor hun 

totaliteit en niet enkel voor het deel dat de grens van 300 euro overschrijdt. 

De werknemer mag de cheque alleen gebruiken in de horeca-, culturele of 

sportieve sector en in bepaalde kleinhandelszaken. Verder moet de cheque 

uiterlijk op 31 december 2020 zijn uitgereikt67. De consumptiecheques zijn 

geldig tot 31 december 2021. Het bedrag van de consumptiecheques die 

bij de werknemer zijn vrijgesteld van belasting, is terug te vinden op de 

fiscale fiche 281.10 (onder “diverse inlichtingen”). Dit bedrag moet niet in 

de aangifte worden vermeld.

66 Corona III-wet, zijnde de wet van 15 juli 
2020, Belgisch Staatsblad 23 juli 2020.
67 In bepaalde sectoren mag de consumptie-
cheque evenwel uitgereikt worden tot en met 
30 juni 2021.

88



VI. Meer weten?



Als je nog op zoek bent naar bijkomende lectuur die hulp biedt bij het 

invullen van je belastingaangifte, bestaan er verschillende gespecialiseerde 

naslagwerken zoals bijvoorbeeld de belastinggids 2021 (Peckmans Pro) en 

de Belastingalmanak 2021 (Larcier).

Op de website van Cultuurloket vind je bij ‘advies, werken in het buiten-

land’ een overzicht terug over hoe buitenlandse inkomsten worden belast 

(https://www.cultuurloket.be/kennisbank/werken-het-buitenland). Je vindt 

ook veel informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst 

Financiën (https://financien.belgium.be)

Voor verdere vragen bij het invullen van je belastingaangifte, contacteer 

je plaatselijk belastingkantoor of het contactcenter op 02 572 57 57 (nor-

maal tarief). Uiteraard staan de consulenten van Cultuurloket ook steeds 

voor je klaar.
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VII. Bijlage



L I J ST  M E T  E R K E N D E  N AT I O N A L E  E N  I N T E R N AT I O N A L E  I N ST E L L I N G  WA A RVA N 

D E  P R I J Z E N  E N  S U B S I D I E S  O N D E R  B E PA A L D E  VO O RWA A R D E N  V R I JG E ST E L D 

Z I J N  B E L AST I N G 6 8

de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies, de Gemeenten en de 

Agglomeraties 

de koninklijke academiën

de universiteiten 

het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 

het instituut voor Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek  

in Nijverheid en Landbouw

de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth 

het Francqui-Fonds 

de Universitaire Stichting 

de Studerende Jeugd 

de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth 

de Nobelstichting te Stockholm 

de stichting Alexandre en Gaston Tytgat 

het Europees Instituut voor Onderzoek en Hogere Studie in Management 

de Fondation Rurale de Wallonie 

68 Zie art. 53, § 2 KB/WIB92.
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de stichting Balzan-Prijs te Milaan 

het Belgisch Werk tegen Kanker 

de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 

de Wolf-Stichting te Israël 

de Vereniging voor Economie 

de Fondation économique et sociale du Brabant Wallon 

de Vereniging voor Kankerbestrijding 

de Stichting Van Gysel 

de Stichting Nany Philippart 

de Fondation Rik en Nel Wouters Stichting 

de Fondation René de Cooman 

de European Organisation for Research and Treatment of Cancer Foundation 

de Robert Koch Stiftung 

de Heineken Stichting

de stichting Alfred Heineken Fondsen

het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk- 

technologisch onderzoek in de industrie 

de Fondation Prix Willy et Marcy De Vooght 

het Centrum voor Studie en Behandeling van Gezwelziekten te Gent 

de Fondation Philippe Wiener Maurice Anspach 
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de wetenschappelijke Stichting van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

het Vlaams Fonds voor de Letteren 

de Belgische Stichting Roeping

de V.Z.W. Interbrew-Baillet Latour

de Stichting Bernheim, wat de beurzen « Esprit Européen » betreft 

Vlaams Audivisioneel Fonds, wat de subsidies voor scenario-ontwikkeling betreft

het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen

het Fonds de la Recherche scientifique

de Stichting tegen Kanker

de Académie francaise

de Fondation ULB

de Stichting voor Toekomstige Generaties, wat de subsidies voor HERA betreft

de VZW “Les Amis des Instituts Pasteur” voor wat de « Prix Jules Bordert » betreft

de IVZW de Duve Institute

de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds voor wat de “Martin Nijhoff Vertaalprijs” betreft

Sciences, Art, Culture en Wallonie – Fondation Désiré Jaumain
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