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VERGOEDING VAN MEDEWERKERS IN HET KADER VAN 
STEUNMAATREGELEN GENOMEN DOOR GEWESTEN, GEMEENSCHAPPEN, 

PROVINCIES OF GEMEENTEN 
 

DIRECTE BELASTINGEN, BTW en SOCIALE BIJDRAGEN 
 
 
 
Door de coronacrisis zijn heel wat opdrachten geannuleerd. Sommige organisaties hebben 
steun gekregen van het gewest, de gemeenschap, de provincie of de gemeente1, wat hen 
toelaat hun medewerkers (een deel van) de afgesproken vergoeding te betalen.  
 
Waar moet je in dat geval rekening mee houden qua belastingen, sociale bijdragen en btw? 
 
Het antwoord van de minister van Financiën op parlementaire vraag n° 154 van 23/12/20 
van Steven Matheï schept daarover meer duidelijkheid. 
 
De situatie verschilt naargelang de vergoeding voorbereidende kosten dekt, of een zuivere 
annulatievergoeding is (of een combinatie van beide). 
 
 
 
I. ANNULATIEVERGOEDING 

 
a. DIRECTE BELASTINGEN 

 
De vergoeding is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelastingen op 
basis van artikel 6 van de Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale 
bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie”. 
 
Voorwaarde is dat de vergoeding betaald is tussen 15/03/20 en 31/03/21. De 
regering heeft beslist deze periode te verlengen tot 31/12/21. 
 
De organisatie bezorgt de cultuurwerker een fiche 281.99. 
 

b. BTW 
 
Het gaat om een schadevergoeding en niet om een vergoeding voor een prestatie, 
en er is dus geen btw van toepassing. 
 
 

c. SOCIALE BIJDRAGEN 
 
Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. De vergoeding is immers geen 
vergoeding voor een prestatie als werknemer of als zelfstandige, en geen 
beroepsinkomen voor de belastingen. 
 

  

 
1 bijvoorbeeld de steun aan structureel gesubsideerde organisaties of de culturele activiteitenpremie 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B036-1185-0154-2020202107219.xml
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B036-1185-0154-2020202107219.xml
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020052921&table_name=wet
https://news.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-voor-werkgevers-de-evenementen-en-reissector
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/11/18_1.pdf#Page77
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/steun-aan-structureel-gesubsidieerde-organisaties
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-culturele-activiteitenpremie
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II. VERGOEDING VAN VOORBEREIDENDE KOSTEN 
 
a. DIRECTE BELASTINGEN 

 
i. De cultuurwerker is een zelfstandige 

 
De vergoeding is belastbaar als winsten of baten. 
 
De organisatie bezorgt de cultuurwerker een fiche 281.50. 
 
Uiteraard kan de zelfstandige ook de kosten inbrengen. 
 

ii. De cultuurwerker is geen zelfstandige 
 

1. De organisatie en de cultuurwerker hebben een 
arbeidsovereenkomst 
 
De cultuurwerker bezorgt de organisatie bewijzen, bv. facturen, van 
de werkelijke kosten die hij gemaakt heeft voor de geannuleerde 
activiteit, en houdt daarvan een kopie in geval van fiscale controle. 
 
De organisatie betaalt de kosten terug onder de vorm van “kosten 
eigen aan de werkgever”, en bezorgt de cultuurwerker een fiche 
281.10 (zonder vermelding van het bedrag). 
 
De vergoeding is in dit geval dus niet belast. 
 

2. De organisatie en de cultuurwerker hebben geen 
arbeidsovereenkomst 
 
De organisatie betaalt de vergoeding als annulatievergoeding (zie 
hierboven).  
Het spreekt vanzelf dat de cultuurwerker in dat geval de 
voorbereidende kosten niet kan inbrengen in zijn belastingaangifte. 
 

iii. De cultuurwerker is een rechtspersoon 
 
Belastbaar indien de rechtspersoon onderworpen is aan de 
vennootschapsbelasting. 
 
Uiteraard kan de rechtspersoon ook de kosten inbrengen. 

 
b. BTW 

 
Indien de cultuurwerker niet btw-plichtig is, is er uiteraard geen sprake van btw. 
 
Indien de cultuurwerker btw-plichtig is, zijn er twee mogelijkheden: 
 

i. De organisatie en de cultuurwerker hadden een formele, schriftelijke 
overeenkomst gesloten: 
 
De vergoeding maakt deel uit van de prijs die afgesproken werd voor de 
prestatie, en is onderworpen aan btw.  
 
De cultuurwerker bezorgt de organisatie een factuur, met (bijvoorbeeld) 
vermelding ‘vergoeding voorbereidende kosten opdracht ingevolge 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/waarom-kiezen-voor-een-rechtspersoon/waarom-kiezen-voor-een-rechtspersoon
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/rechtspersonenbelasting/wie-valt-onder-de-rechtspersonenbelasting
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/alles-over-btw/wie-btw-plichtig
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overeenkomst van  … (datum)’, mét btw (tenzij vrijstelling op basis van 
art. 44 Wetboek btw).  
 

ii. De organisatie en de cultuurwerker hadden geen formele, schriftelijke 
overeenkomst gesloten: 
 
Het gaat om een schadevergoeding en niet om een vergoeding voor een 
prestatie, dus geen btw. 
 

c. SOCIALE BIJDRAGEN 
 
Zelfstandigen betalen sociale bijdragen op hun belastbaar inkomen. De 
vergoeding maakt deel uit van het belastbaar inkomen, maar zal in principe 
gecompenseerd worden door de gemaakte kosten.   
 
Als de cultuurwerker geen zelfstandige is, en de organisatie de kosten terugbetaalt 
onder de vorm van “kosten eigen aan de werkgever” (of als annulatievergoeding), 
moeten daar geen sociale bijdragen op betaald worden. 
 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/alles-over-btw/btw-tarief-en-vrijstellingen
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/alles-over-btw/btw-tarief-en-vrijstellingen

