Zelfstandige in bijberoep

Voorwoord
Werken als zelfstandige in bijberoep is een groeiend fenomeen, ook in de
culturele en creatieve sectoren.
Er zijn heel wat goede redenen om je als zelfstandige in bijberoep te
organiseren.
Je kan kiezen voor een activiteit als zelfstandige in bijberoep om naast je
loon als werknemer een bijkomend inkomen te genieten.
Als je meer en meer bezig bent met je creatieve activiteit, maar de inkomsten nog onvoldoende zijn om volledig zelfstandig te worden, kan het
bijberoep ook een tussenstap zijn naar een zelfstandige activiteit in
hoofdberoep.
In deze brochure wordt uitgelegd wat de spelregels zijn in verband met het
zelfstandig bijberoep.
Wat zijn de voorwaarden?
Wie komt in aanmerking?
Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

Ook de fiscale gevolgen van dit statuut en de voor-en nadelen die er aan
verbonden zijn worden overlopen.
Cultuurloket vzw is het aanspreekpunt voor zakelijke ondersteuning voor
de cultuursector. De inhoud van zowel deze brochure als andere zakelijke
informatie is te vinden op www.cultuurloket.be. Voor verdere vragen kan je
steeds terecht bij een van onze consulenten.
Jan Timmermans
Directeur Cultuurloket vzw
www.cultuurloket.be
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I. Wie kan zelfstandige in
bijberoep worden?

1 .1 . O P B A S I S VA N H E T E I G E N S TAT U U T
Iedereen die een beroepsactiviteit uitoefent als werknemer, onderwijzer of
ambtenaar kan voor bijkomende zelfstandige activiteiten het statuut van
zelfstandige in bijberoep aanvragen.
Als werknemer
Naast je job als werknemer kan je bijkomend het statuut van zelfstandige
in bijberoep aannemen. Voorwaarde is wel dat je tewerkstelling als werknemer in aantal uren minstens gelijk is aan de helft van een voltijdse
betrekking. Dit komt neer op een tewerkstelling als werknemer voor
minimaal 19 uur per week.
Iemand die bijvoorbeeld 19 uur per week als administratief bediende
werkt, kan daarnaast een bijverdienste hebben als zelfstandig kunstenaar.
De Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) zal
elk kwartaal de voorwaarde van de halftijdse tewerkstelling evalueren.

Let op!
Wanneer je niet langer voldoet aan de voorwaarde van de halftijdse
tewerkstelling, zal de overheid je aanzien als zelfstandige in hoofdberoep en zal je op basis van dit statuut sociale bijdragen moeten
betalen.
De sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep zijn doorgaans een stuk hoger dan deze van een zelfstandige in bijberoep. Je
rekent best uit of de sociale bijdragen geen al te zware last worden.

In het onderwijs
Als je in het onderwijs staat en een vaste benoeming hebt, moet je minstens
een betrekking hebben die overeenstemt met 6/10de van een volledige uurrooster. In het hoger onderwijs komt dit vaak overeen met een uurrooster
van 12 uur per week.
7

Als niet vast-benoemde leerkracht presteer je minstens 50% van een
voltijds uurrooster. Werk je als contractueel bediende dan geldt de regeling
voor gewone werknemers.
Als ambtenaar
Als ambtenaar kan je zelfstandige in bijberoep worden op voorwaarde
dat je jaarlijks ten minste 8 maanden of 200 dagen werkt. Bovendien
moet het gepresteerde uurrooster minstens gelijk zijn aan de helft van het
aantal uren van een maandelijkse voltijdse betrekking.
Vaak zullen ambtenaren ook de toelating van hun werkgever nodig
hebben om een zelfstandig bijberoep te kunnen starten. Vooraleer een
activiteit als zelfstandige te starten kijk je als ambtenaar dus best na of je
al dan niet toelating moet vragen aan je werkgever.

8

1 . 2 . O P B A S I S VA N E E N V E RVA N G I N G S I N KO M E N O F P E N S I O E N
1.2.1. De ziekte-uitkering
Als je een ziekte-uitkering ontvangt gelden er bijzondere regels.
Zo zal de arbeidsongeschikte werknemer die een zelfstandig bijberoep
start een ongeschiktheid van minstens 50% moeten behouden en de toelating van de adviserende arts moeten krijgen. Deze geneesheer zal meer
specifiek onderzoeken of het starten van de zelfstandige activiteit vanuit
medisch oogpunt haalbaar en verantwoord is.
Bovendien moet de ontvangen ziekte-uitkering minstens gelijk zijn aan het
minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige.
Meer informatie vind je op de pagina’s over arbeidsongeschiktheid van
het RIZIV.
1.2.2. De werkloosheidsuitkering
Starten als zelfstandige in bijberoep is in principe uitgesloten voor personen met een werkloosheidsuitkering. Er zijn echter enkele uitzonderingen.
Voor artistieke prestaties geldt deze beperking niet. Als je een zelfstandig
bijberoep start om artistieke prestaties te leveren, kan je te allen tijde starten in combinatie met een werkloosheidsuitkering. Op www.cultuurloket.
be, bij de Commissie Kunstenaars en de RVA zelf vind je meer info over het
begrip ‘artistieke activiteit’.
Als het niet gaat om artistieke prestaties, je ouder bent dan 63 jaar of je 43
jaar beroepsverleden bewijst, en je een vrijstelling krijgt van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA) om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, kan je eveneens zelfstandige in bijberoep worden. Deze toelating
kan je aanvragen via het formulier C89 “Aanvraag om vrijstelling omwille
van leeftijd of beroepsverleden”. Meer info op www.rva.be.
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Als je een zelfstandig bijberoep uitoefende voordat je werkloos werd, mag
je dat bijberoep onder bepaalde voorwaarden blijven uitoefenen, ook als
het om niet artistieke prestaties gaat.
Tot slot staat “Springplank naar zelfstandige” je eveneens toe om voor
niet-artistieke prestaties maximum 12 maanden zelfstandige in bijberoep te
worden. Daarna kom je echter voor de keuze te staan – springen of niet?
De voorwaarden met betrekking tot de combinatie met een werkloosheidsuitkering worden verder toegelicht in hoofdstuk 8.
1.2.3. Het pensioen
Ook gepensioneerden mogen een zelfstandig bijberoep uitbouwen.
Voor de sociale zekerheid worden gepensioneerden technisch gezien
niet als zelfstandigen in bijberoep beschouwd. Zij hebben immers
geen hoofdberoep en vallen in de speciale bijdragecategorie van de
gepensioneerden. De combinatie van een pensioen met een zelfstandig
bijberoep wordt verder toegelicht in hoofdstuk 9.

1 . 3. O P B A S I S VA N A F G E L E I D E S O C I A L E R E C H T E N
Wie geen of weinig beroepsactiviteiten heeft, kan in principe geen zelfstandig bijberoep starten. Je kan dan mogelijks wel terugvallen op de afgeleide sociale rechten van een derde persoon en zo toch toegelaten worden
om een zelfstandig bijberoep te starten.
Het gaat hierbij om gehuwden, weduwnaars/weduwen en studenten jonger
dan 25 jaar. Voorwaarde bij de eerste twee categorieën is dat het zelfstandig inkomen niet meer dan 7.098,31 euro winst bedraagt (bedrag inkomstenjaar 2018, jaarlijks geïndexeerd). Wordt dit bedrag overschreden,
worden deze personen beschouwd als zelfstandigen in hoofdberoep.
Voor studenten geldt een iets genuanceerdere berekeningsregel die we
behandelen in Hoofdstuk 3.
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II. Hoe word je zelfstandige
in bijberoep?

Voor het bekomen van het statuut van zelfstandige in bijberoep gelden
dezelfde administratieve verplichtingen als voor het statuut van zelfstandige in hoofdberoep.

2 .1 . E E N F I N A N C I Ë L E R E K E N I N G O P E N E N
Als zelfstandige moet je een eigen zichtrekening hebben die verschilt van
je privérekening. Je gaat dus best langs bij je bankinstelling om een bijkomende rekening voor je zelfstandige activiteit te openen. Je gebruikt deze
rekening bij voorkeur uitsluitend voor verrichtingen in verband met jouw
onderneming.

2.2. AANSLUITEN BIJ EEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS
Als beginnende zelfstandige moet je, voor de dag dat je de zelfstandige
activiteit start, aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen.
Het sociaal verzekeringsfonds is een private onderneming die in opdracht
van het RSVZ de sociale bijdragen int en doorstort naar het RSVZ.
Hiervoor rekent het sociaal verzekeringsfonds beheerskosten aan de
zelfstandige aan. Deze kosten bedragen doorgaans tussen 3% en 4% op de
geïnde sociale bijdragen. Een lijst van sociale verzekeringsfondsen vind je
terug op www.rsvz-inasti.fgov.be.
Je kan je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Als je de
termijn voor aansluiting overschrijdt, zal de RSVZ vragen om de aansluiting alsnog in orde te brengen binnen de dertig dagen. Als je aansluiting
dan nog niet in orde is, wordt je automatisch aangesloten bij de Nationale
Hulpkas voor Zelfstandigen. Deze Hulpkas zal dan de bijdragen innen.
Bij een laattijdige aansluiting riskeer je een administratieve boete van
500 euro tot 2.000 euro. Het is dus sterk aan te raden je aansluiting bij
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een sociaal verzekeringsfonds in orde te brengen voor de start van de
zelfstandige activiteit.
Na 4 jaar ononderbroken lidmaatschap kan je steeds kosteloos van
sociaal verzekeringsfonds veranderen.
Als je een vennootschap opricht om de zelfstandige activiteiten uit te
oefenen, moet je twee aansluitingen doen bij een sociaal verzekeringsfonds, zowel voor jezelf als natuurlijk persoon als voor de vennootschap.

2 . 3. I N S C H R I J V E N B I J H E T O N D E R N E M I N G S LO K E T
Elke zelfstandige, zowel in hoofd- als bijberoep, is verplicht zich in te
schrijven bij een erkend ondernemingsloket. Hierdoor wordt de zelfstandige geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Het ondernemingsloket gaat na of je als beginnende zelfstandige voldoet
aan de voorwaarden om een bepaalde activiteit of beroep te mogen uitoefenen. Doorgaans vraagt men een attest waaruit voldoende kennis van
bedrijfsbeheer blijkt. Voor bepaalde beroepen is bovendien een bijzondere beroepskennis vereist.
Als alle startersformaliteiten via het ondernemingsloket zijn afgehandeld, krijg je als zelfstandige een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer is na activering ook het btw-nummer.
De tarieven voor inschrijving bij het ondernemingsloket zijn bij wet
vastgelegd en zijn dus in de regel bij elk ondernemingsloket dezelfde.
Het tarief voor de inschrijving bedraagt 87,00 euro (bedrag 2018, jaarlijks
geïndexeerd).
De lijst van erkende ondernemingsloketten is te vinden op
http://economie.fgov.be.
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2 . 4 . I N S C H R I J V I N G B I J H E T B T W - K A N TO O R
Zelfstandigen die btw-plichtig zijn kunnen na de inschrijving in de KBO
hun ondernemingsnummer laten activeren als btw-identificatienummer.
Het ondernemingsloket kan bij de registratie in de KBO ook een elektronische btw-activering doen, mits bijbetaling van een zeker bedrag. Je
kan echter ook zelf het btw-nummer activeren. Je kan hiervoor terecht bij
het btw-controlekantoor van de regio waar de onderneming is gevestigd.

2 . 5. A A N S L U I T E N B I J E E N Z I E K E N F O N D S
Elke zelfstandige moet zich aansluiten bij een ziekenfonds.
Het ziekenfonds regelt de tussenkomsten voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (kosten bij dokter, tandarts, apotheker, ziekenhuis, ...) en
andere aanvullende diensten.
Sinds 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen die correct sociale bijdragen
betalen aan hun sociaal verzekeringsfonds, verzekerd voor alle grote en
kleine gezondheidsrisico’s.
Als zelfstandige in bijberoep ben je meestal al aangesloten bij een ziekenfonds via je statuut als werknemer. Door die aansluiting ben je dus al
verzekerd in de ziekteverzekering.
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III. Hoe worden de sociale
bijdragen berekend?

Ook zelfstandigen in bijberoep moeten sociale bijdragen betalen aan de
RSVZ.
Doorgaans liggen de sociale bijdragen van zelfstandigen in bijberoep lager
dan de bijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep. Dit komt voornamelijk
omdat zelfstandigen in bijberoep minder verdienen, maar ook omdat de
voorlopige sociale bijdragen gedurende de eerste drie jaar van de activiteit
een stuk lager liggen.
In tegenstelling tot zelfstandigen in hoofdberoep bouwen zelfstandigen
in bijberoep echter quasi nooit rechten op in de sociale zekerheid voor
zelfstandigen. Tenzij je als zelfstandige in bijberoep evenveel bijdragen
betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, gelden deze bijdragen dus als
een solidariteitsbijdrage.

3.1 . VO O R LO P I G E S O C I A L E B I J D R AG E N
Sinds 1 januari 2015 worden de voorlopige sociale bijdragen berekend op
het netto beroepsinkomen van het jaar zelf. Het netto inkomen is het inkomen na aftrek van alle beroepskosten Zo worden de sociale bijdragen van
2018 berekend op het belastbaar beroepsinkomen van 2018 zelf.
Opgepast! Een beginnende zelfstandige betaalt zijn of haar sociale bijdragen op een geproratiseerd of herberekend jaarinkomen. Een inkomen van
10.000 euro tussen 1 juli en 31 december betekent een herberekend inkomen van 20.000 euro.
Zolang het inkomen van 2018 niet gekend is, kan je als zelfstandige een
voorlopige bijdrage betalen, ofwel berekend op het inkomen van 3 jaar
geleden (2015), ofwel, indien er in dat jaar (2015) nog geen zelfstandige
activiteit bestond, de forfaitaire minimumbijdrages die je in de tabellen
hieronder kan terugvinden.
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Je kan je inkomen ook zelf ramen en je voorlopige bijdrages verhogen
via een soepele aanvraag of simpele extra storting. Indien je verwacht dat
je inkomsten onder bepaalde drempelbedragen zullen liggen en je dit kan
staven met objectieve elementen, kan je een verlaging van sociale bijdragen aanvragen.
Ongeveer twee jaar later deelt de belastingadministratie jouw inkomsten
mee aan het sociaal verzekeringsfonds. Van zodra dit inkomen gekend
is, volgt een regularisatie. Bij deze regularisatie worden de voorlopige
bijdragen van 2018 omgezet naar definitieve bijdragen, die dus berekend
worden op het inkomen van dat jaar. Het verschil moet je dan bijbetalen
of krijg je terug.
Opgepast! Wie genoot van verlaagde sociale bijdragen en toch meer verdiende, betaalt niet enkel regularisatiebijdragen. Er zullen ook verhogingen wegens het ten onrechte aanvragen van verlaagde sociale bijdragen
aangerekend worden.
Dit zijn de voorlopige minimum kwartaalbijdragen voor een zelfstandige in
hoofd- en bijberoep voor 2018:
Jaar

Hoofdberoep

Bijberoep

1-3

715,64 euro

79,17 euro

De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op het barema van het inkomstenjaar 2018 en de laagste beheerskosten. Elk jaar worden deze bedragen
geïndexeerd.
Meer informatie is te vinden op www.rsvz-inasti.fgov.be. Hier kan je ook
de meest recente cijfers raadplegen.
Vrijstellingsdrempel
Een zelfstandige in bijberoep moet geen sociale bijdragen betalen indien
het netto inkomen lager ligt dan 1.499,14 euro winst per jaar (bedrag
18

inkomstenjaar 2018, jaarlijks geïndexeerd). Dit is de zogenaamde
vrijstellingsdrempel.
Startersbijdragen zelfstandige in hoofdberoep
Wie zich in de eerste vier kwartalen van het zelfstandig hoofdberoep
bevindt en schat minder te zullen verdienen dan het minimuminkomen
van 13.550,50 euro kan zijn of haar voorlopige bijdragen doen dalen. De
verlaging kan er als volgt uitzien:
Geschat inkomen 2018

Voorlopige bijdrage

< 6.997,55 EUR

369,57 EUR

6.997,55 EUR – 9.033,67 EUR

477,10 EUR

De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op het barema van het inkomstenjaar 2018 en de laagste beheerskosten. Elk jaar worden deze bedragen
geïndexeerd.
Deze maatregel geldt vanaf 1 april 2018 en kan ook toegepast worden
op wie van bijberoep naar hoofdberoep schakelt. Voor meer informatie
raadpleeg je www.cultuurloket.be of neem je contact op met je sociaal
verzekeringsfonds.

3. 2 . D E F I N I T I E F V E R S C H U L D I G D E B I J D R AG E N
De definitief verschuldigde bijdragen worden berekend op het netto-inkomen van drie jaar geleden.
Dat netto-inkomen van drie jaar geleden wordt evenwel geherwaardeerd.
Dit betekent dat het inkomen vermenigvuldigd wordt met een coëfficiënt
die elk kalenderjaar wordt vastgelegd, op basis van de actuele economische situatie.
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De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht voerde een geleidelijke vermindering in van het bijdragepercentage voor de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.
Vanaf 2018 geldt enkel nog het eenvormige tarief van 20,5%.
De sociale bijdragen zijn dus voor 2018 gelijk aan 20,5% van het gedeelte
van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar dat
58.513,59 euro niet overschrijdt.
De sociale bijdragen zijn gelijk aan 14,16% op het gedeelte van de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar hoger dan 58.513,59
euro zonder 86.230,52 euro te overschrijden.
Op de geherwaardeerde beroepsinkomsten boven 86.230,52 euro betaal je
geen sociale bijdragen meer.

3. 3. S O C I A L E B I J D R AG E N I N H E T S TAT U U T S T U D E N TONDERNEMER
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit
uitoefenen een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen. Het
statuut kan aangevraagd worden door jonge ondernemers tussen 18 en 25
jaar. De leeftijdsgrens is gelijk aan deze van de terugbetaling van geneeskundige verzorging als kind ten laste en kan dus nog een vol schooljaar
blijven doorlopen.
De activiteitsvoorwaarde bestaat erin dat je in hoofdzaak moet zijn ingeschreven in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met het
oog op het behalen van een hier in België erkend diploma. De opleiding
moet op regelmatige wijze gevolgd worden (je moet bijvoorbeeld examens afleggen) en minstens 27 credits bedragen.
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Voor de student-zelfstandige met een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (13.550,50 euro in 2018)
geldt een voordelige bijdrageregeling:
Een schijf waarin geen enkele bijdrage is verschuldigd
(nul tot en met 6.775,25 euro);
Een schijf waarin ze 20,50% betalen (enkel inkomsten boven
6.775,25 euro tot en met 13.550,50, het minimuminkomen
voor zelfstandigen in hoofdberoep).
Wanneer het minimuminkomen wordt bereikt, betalen ze
20,50% op hun gehele inkomen en volgens de schijven die
van toepassing zijn voor zelfstandigen in hoofdberoep.
Ook op fiscaal vlak worden enige dingen aangepast. Vanaf
aanslagjaar 2018 worden de inkomsten van een student-ondernemer gelijkgesteld met die van een jobstudent in die zin
dat de eerste schijf van 1.500 euro (te indexeren basisbedrag)
buiten beschouwing wordt gelaten om het bedrag van de
bestaansmiddelen te bepalen. Hierdoor blijft hij of zij langer
fiscaal ten laste van zijn ouders.
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IV. Welke sociale rechten
bouw je op met een
zelfstandig bijberoep?

4 .1 . I N P R I N C I P E B O U W J E G E E N B I J KO M E N D E S O C I A L E
RECHTEN OP
Meestal zijn de sociale rechten die een zelfstandige in bijberoep met dit
bijberoep opbouwt eerder beperkt.
Een zelfstandige in bijberoep zal vaak al sociale rechten opbouwen als
werknemer, ambtenaar of gepensioneerde.
De sociale bijdragen die de zelfstandige in bijberoep stort in het stelsel
van zelfstandigen leiden in de regel dus niet tot het opbouwen van sociale
rechten in het zelfstandigenstatuut. Men spreekt in dit geval dus van een
solidariteitsbijdrage.

Let op!
Als deeltijds werknemer bouw je slechts een zeer beperkt pensioen
op in het werknemersstatuut. Je verwerft ook geen bijkomende
rechten via de sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep. Door
die combinatie bouw je weinig pensioenrechten op.

4 . 2 . U I T ZO N D E R I N G : J E B E TA A LT B I J D R AG E N ZOA L S E E N
Z E L F S TA N D I G E I N H O O F D B E R O E P
Enkel als je als zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen betaalt zoals
een zelfstandige in hoofdberoep, zal je sociale rechten opbouwen in het
zelfstandigenstatuut. Dit betekent dat je minstens de bijdragen betaalt
gebaseerd op een minimuminkomen van 13.550,50 euro.
Zeker voor personen die deeltijds werken als werknemer of ambtenaar kan
dit interessant zijn.
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V. Mag je onbeperkt
bijverdienen als
zelfstandige in bijberoep?

Er zijn in principe geen beperkingen aan de mogelijkheid om als zelfstandige in bijberoep bij te verdienen. Noch wat betreft de inkomsten
noch wat betreft de tijdsbesteding wordt er door de wet een limiet gesteld.
Afhankelijk van het statuut zijn er wel bepaalde uitzonderingen.
Ambtenaren bijvoorbeeld zullen vooraf toestemming moeten
vragen aan hun werkgever om een zelfstandig bijberoep
te kunnen uitoefenen. Hierbij kan de werkgever eventueel
beperkingen opleggen.
Wie een ziekte-uitkering ontvangt, moet toelating vragen aan
de adviserend geneesheer om activiteiten als zelfstandige
te mogen verrichten. Bovendien zijn de mogelijkheden om
bij te verdienen als zelfstandige in bijberoep, zonder dat de
uitkering geheel of gedeeltelijk wegvalt, beperkt.
Voor wie een werkloosheidsuitkering of een pensioen
ontvangt, zijn er in bepaalde gevallen beperkingen aan het
inkomen.

De cumulatie met een werkloosheidsuitkering en het pensioen worden
behandeld in hoofdstuk 8 en 9.

25

VI. Wat zijn de
boekhoudkundige en
fiscale verplichtingen?

Voor een zelfstandige activiteit in bijberoep gelden in principe dezelfde
boekhoudkundige en fiscale verplichtingen als voor zelfstandigen in
hoofberoep. Naargelang de omzet en de juridische vorm kunnen deze verplichtingen wel verschillen. Zo zal een vennootschap meer verplichtingen
hebben op boekhoudkundig vlak dan een eenmanszaak.

6.1 . B T W
Een zelfstandige in bijberoep is in de regel onderworpen aan de
btw-regeling.
Dit betekent dat hij btw zal moeten aanrekenen, regelmatig btw-aangiften
zal moeten doen en de verschuldigde btw zal moeten doorstorten aan de
btw-administratie.
De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen zorgt ervoor dat je als
zelfstandige grotendeels ontheven wordt van de administratieve en fiscale
verplichtingen als btw-plichtige. Voorwaarde is wel dat het jaarlijks omzetcijfer niet meer dan 25.000 euro exclusief btw bedraagt.
Starters die wensen te genieten van deze vrijstelling melden dit op het
moment van de opstart aan hun btw-controlekantoor.
Wanneer je voor deze vrijstellingsregeling kiest moet je geen btw aanrekenen en moet je ook geen btw-aangiftes indienen. Wel moet je jaarlijks
voor 31 maart een btw-listing en, indien van toepassing, een intracommunautaire btw-aangifte indienen.
Vanaf 2016 is de btw-listing niet meer verplicht voor kleine ondernemingen die een nihilklantenlisting hebben, dit wil zeggen dat je klanten wél
een Belgisch btw-nummer hebben maar je jaarlijkse omzet per klant met
een Belgisch btw-nummer niet meer dan 250 euro bedraagt.
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Meer info over de klantenlisting vind je terug op http://financien.belgium.
be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/jaarlijkse_klantenlisting.
Deze vrijstelling betekent echter ook dat je geen btw in aftrek kan nemen.
Al je facturen moeten bovendien volgende formulering vermelden:
“Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”.
Voor kunstenaars-zelfstandigen bestaan er nog heel wat ander vrijstellingen en verminderingen van de btw. Je kan deze informatie terugvinden op
www.cultuurloket.be.

6. 2 . P E R S O N E N B E L A S T I N G
De tarieven in de personenbelasting zijn voor een zelfstandige dezelfde
als deze voor werknemers, ongeacht of de zelfstandige activiteit in bij- of
hoofdberoep wordt uitgeoefend. Voor de fiscus worden de inkomsten uit
de beide activiteiten samengevoegd.
Deze samenvoeging kan leiden tot een hoger belastingtarief bij het overschrijden van bepaalde inkomstengrenzen. Als een werknemer met een
voltijds loon zelfstandige in bijberoep wordt, kan het belastingtarief voor
de inkomsten als zelfstandige in bijberoep dus hoog zijn. De belastingentarieven in de personenbelasting zijn progressief en variëren van 25% tot
50%.
Als zelfstandige in bijberoep moet je zoals elke zelfstandige een trimestriële voorafbetaling doen om belastingvermeerderingen te vermijden. Ben
je net gestart als zelfstandige en ben je jonger dan 35 jaar, dan zullen deze
vermeerderingen niet aangerekend worden.
Net zoals een zelfstandige in hoofdberoep, heb je als zelfstandige in bijberoep, indien het een vrij beroep betreft, de keuze om ofwel reële beroepskosten in mindering te brengen van de opbrengsten ofwel te kiezen voor
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een kostenforfait op basis van het verworven inkomen. De reële kosten
zijn de beroepskosten die men daadwerkelijk kan bewijzen in functie van
het vergaarde inkomen.
Forfaitaire kosten van batenbehalers (inkomstenjaar 2018,
aanslagjaar 2019):
··

van 0,01 tot 6.000 euro		

28,7%

··

van 6.000 tot 11.910 euro

10%

··

van 11.910 tot 19.830 euro

5%

··

vanaf 19.830 euro		

3%

De maximale forfaitaire beroepskosten bedragen 4.150 euro.
Meer informatie omtrent forfaitaire en werkelijke beroepskosten is terug
te vinden op www.cultuurloket.be en via http://financien.belgium.be.
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VII. Stopzetting van het
bijberoep

Het zelfstandig bijberoep kan te allen tijde worden stopgezet via een
melding bij het ondernemingsloket en het sociaal verzekeringsfonds. Het
ondernemingsloket zal hiervoor een forfaitaire kost aanrekenen.
Soms wordt het bijberoep stopgezet voordat de zelfstandige in kwestie
belangrijke winsten heeft geboekt. Dit bijvoorbeeld omdat het bijberoep
niet het verhoopte succes oplevert.
Indien het bijberoep slechts beperkte inkomsten opleverde en het
bijberoep werd stopgezet, kan de RSVZ het sociaal verzekeringsfonds
toelaten om de reeds betaalde sociale bijdragen geheel of gedeeltelijk
terug te betalen. De zelfstandige dient hiervoor wel een uitdrukkelijke
aanvraag bij het RSVZ te doen. Dit kan per gewone brief aan de RSVZ of
via het sociaal verzekeringsfonds.
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VIII. Combinatie
werkloosheidsuitkering
en zelfstandig bijberoep

De RVA kan iemand die een werkloosheidsuitkering ontvangt toelaten om
een zelfstandig bijberoep uit te oefenen. Voorwaarde is wel dat die activiteit al ten minste drie maanden uitgeoefend werd voordat deze persoon
werkloos werd.
Voor wie een artistieke activiteit uitoefent, bestaat hierop echter een
uitzondering.

8.1 . C O M B I N AT I E M E T E E N A RT I S T I E K E AC T I V I T E I T
Indien je een artistieke activiteit uitoefent als zelfstandige in bijberoep kan
je deze inkomsten cumuleren met een werkloosheidsuitkering.
Je mag deze artistieke activiteit op elk moment tijdens de werkloosheid
beginnen. Of je voor de dagen dat je een artistieke activiteit uitoefent
recht hebt op een werkloosheidsuitkering, hangt af van de aard van de
activiteit.
Artistieke uitvoering of
interpretatie voor publiek

Soort activiteit

Artistieke creatie

Vermelden op controlekaart?

Neen, behalve voor de dagen:
- Waarop je aanwezig bent bij
een publieke tentoonstelling op
grond van een overeenkomst
met een derde die de creaties
commercialiseert of als het
om een tentoonstelling gaat in
lokalen bestemd voor verkoop
van dergelijke creaties en je als
kunstenaar zelf instaat voor de
verkoop.
- Waarop er audiovisuele werken worden opgenomen.

Ja

Recht op
werkloosheidsuitkering?

Ja, behalve voor de dagen
die worden aangeduid op de
stempelkaart.

Neen
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Als het netto belastbaar inkomen uit de zelfstandige artistieke activiteit
niet hoger is dan 4.361,76 euro op jaarbasis (inkomsten 2017, elk jaar geïndexeerd in juni), ontvang je een werkloosheidsuitkering zonder dat deze
wordt verminderd.
Als het netto belastbaar inkomen hoger is dan 4.361,76 euro op jaarbasis,
wordt de daguitkering voor dat inkomstenjaar verminderd met 1/312ste van
het overschrijdende bedrag.
Als men naast een werkloosheidsuitkering een aanzienlijk bedrag als zelfstandige in bijberoep verdient kan dit dus in bepaalde gevallen leiden tot
een terugbetaling van een deel of het totaal van de werkloosheidsuitkering.
Meer over dit alles vind je in de relevante infobladen van RVA.
Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt en daarnaast een artistieke
activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefent, dan moet je deze activiteit
aangeven bij de uitbetalingsinstelling of bij de RVA via het formulier C1
Artiest. Op dit formulier moet je de aard van de activiteiten die je wenst te
doen aangeven.
Je moet deze aangifte doen wanneer je de uitkering aanvraagt of vanaf het
tijdstip dat je de zelfstandige activiteit begint of de creaties commercialiseert (vb. uitgave van een boek of cd).

8. 2 . C O M B I N AT I E M E T E E N N I E T-A RT I S T I E K E AC T I V I T E I T
Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt en daarnaast een niet-artistieke
activiteit als zelfstandige wenst te verrichten moet je aan enkele voorwaarden voldoen:
··

Je moet aangifte doen van de activiteit op het moment van de
uitkeringsaanvraag.

··

Je moet het bijberoep minstens 3 maanden voor de werkloosheid
uitgeoefend hebben. Starten met een bijberoep in de werkloosheid
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gaat dus in principe niet, tenzij je in de uitzonderingscategorieën van
Hoofdstuk 1.2.2 valt.
··

Je mag het bijberoep enkel na 18u 's avonds en voor 7u 's morgens
uitoefenen. Het mag bovendien niet gaan over een typisch avondberoep of over een beroep dat uitdrukkelijk door de wet is uitgesloten
(vb. horeca, verzekeringsagent, marktkramer,…). Deze activiteiten
zijn wel toegelaten als ze van gering belang zijn.

··

Op zaterdag en zondag geldt de beperking qua uren niet. Op deze
dagen mag je onbeperkt werken, maar je uitkering wordt verminderd
met het aantal zaterdagen en zondagen dat je gewerkt hebt.

De inkomstengrens van 4.361,76 euro (inkomsten 2017, elk jaar geïndexeerd in juni) geldt ook voor de combinatie van een werkloosheidsuitkering met een niet-artistieke zelfstandige activiteit.
Voor de combinatie van een werkloosheidsuitkering met een occasionele
(niet-beroepsmatige) activiteit hoef je vooraf geen aangifte te doen bij de
RVA. Je moet op je controlekaart wel de vakjes van de gewerkte dagen
aankruisen. Voor deze dagen heb je geen recht op een uitkering.

8. 3. O P S TA RT E N N I E T-A RT I S T I E K E AC T I V I T E I T –
S P R I N G P L A N K N A A R Z E L F S TA N D I G E
8.3.1. Voorbereiding zelfstandige bezigheid
Met behoud van uitkeringen kan je je vestiging als zelfstandige voorbereiden indien je dit aanvraagt bij het werkloosheidsbureau met formulier
C45E. Je mag dan 6 maanden bepaalde activiteiten verrichten.
De RVA geeft zelf volgende voorbeelden: “marktstudies verrichten,
een handelszaak of burelen kopen of huren, vennoten, leveranciers en
kredietverleners zoeken, een vennootschap oprichten, personeel aanwerven (dat men evenwel nog niet mag tewerkstellen), productiegoederen
aankopen, stappen ondernemen in verband met de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de BTW en de sociale zekerheid.”
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8.3.2. Springplank naar zelfstandige
Daarnaast is er het zogenaamde “Springplank naar zelfstandige”. Deze laat
uitkeringsgerechtigden toe om een zelfstandige activiteit uit te oefenen
voor een duur van maximum twaalf maanden. De artistieke activiteiten
zijn expliciet uitgesloten van het voordeel en vallen dus nog onder de
regels hierboven beschreven.
De voorwaarden die vasthangen aan dit voordeel zijn, onder andere:
Je mag de activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend in de zes jaar voorafgaand aan het voordeel.
Je mag het voordeel “Springplank naar zelfstandige” niet
hebben genoten in de voorbije zes jaar.
Je mag de activiteiten doorgaans niet laten uitoefenen door
anderen, bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of in
onderaanneming.
Je verblijft in België, bent arbeidsgeschikt, beschikbaar
voor de arbeidsmarkt en ingeschreven als werkzoekende bij
VDAB/ACTIRIS/…
De activiteit mag niet het karakter van een hoofdberoep
krijgen.

Aan het einde van de periode kom je voor de keuze te staan: zelfstandige in
hoofdberoep worden of je zelfstandigheid opgeven en blijven genieten van
een uitkering.
8.3.3. Vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt
Als het niet gaat om artistieke prestaties, je ouder bent dan 63 jaar of je 43
jaar beroepsverleden bewijst, en je een vrijstelling krijgt van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA) om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, kan je eveneens zelfstandige in bijberoep worden. Deze toelating
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kan je aanvragen via het formulier C89 “Aanvraag om vrijstelling omwille
van leeftijd of beroepsverleden”. Meer info op www.rva.be.
8.3.4. Gevolgen
De inkomsten uit je zelfstandigheid worden op dezelfde manier behandeld
als hierboven.
Meer over dit alles vind je in de relevante infobladen van RVA.
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IX. Combinatie pensioen en
zelfstandig bijberoep

9.1 . A RT I S T I E K E P R E S TAT I E S
Als je een pensioen combineert met het verrichten van artistieke prestaties
als zelfstandige in bijberoep, dan kan je onbeperkt bijverdienen naast het
pensioen indien:
het inkomen geen invloed heeft op de arbeidsmarkt
(concurrentietoets)
je als kunstenaar geen handelaar bent zoals gedefinieerd
door het Wetboek van Koophandel.

Voor de controle van deze twee voorwaarden neem je best contact op met
de pensioendienst.
Uiteraard zal je de nodige sociale bijdragen als zelfstandige moeten
betalen en blijf je onderworpen aan fiscale verplichtingen.

9. 2 . N I E T-A RT I S T I E K E P R E S TAT I E S
Vroeger golden er strikte voorwaarden bij de cumulatie van een pensioen
met een zelfstandig bijberoep. De laatste jaren onderging deze regeling
enkele ingrijpende veranderingen.
Wie 65 jaar of ouder is en geniet van een rustpensioen of wie gepensioneerd is op basis van 45 loopbaanjaren kan onbeperkt bijverdienen.
Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet blijven cumulatiegrenzen
gelden. Ook deze personen behouden hun recht op pensioen.
Het uit te keren pensioenbedrag wordt in deze gevallen wel verminderd
met het percentage waarmee de grensbedragen worden overschreden. De
grensbedragen voor de cumulatie van het pensioen kan je terugvinden via
de Pensioendienst.
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