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Vrijstelling sociale bijdragen voor 
activiteiten in de socio-culturele sector 
(artikel 17) 
 
Schema 

Deze regeling vervangt vanaf 1 januari 2022 de regeling van het vroegere 
verenigingswerk en de zgn. 25-dagen-regel in de socio-culturele sector.  

Voor wie?  ✓ Voor animatoren, leiders, monitoren, coördinatoren, lesgevers, 
coaches, procesbegeleiders in dienst van organisaties die door 
een overheid erkend zijn en socioculturele vorming geven, en 
buiten de school- of normale werkuren tewerkgesteld worden. 

✓ Artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, 
coaches en procesbegeleiders die prestaties leveren die niet al 
gedekt zijn of in aanmerking komen voor de forfaitaire 
kostenvergoeding (zoals KVR of AKV) en tewerkgesteld worden 
in een amateurkunsten organisatie die erkend is door de 
bevoegde overheid of aangesloten is bij een koepelorganisatie 

✓ Organisatoren van socio-culturele manifestaties en de personen 
die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uur, op de dag van het 
evenement en 3 dagen voor of na het evenement, maar niet voor 
artistieke prestaties die  al gedekt zijn of in aanmerking komen 
voor de forfaitaire kostenvergoeding (zoals KVR of AKV) 

✓ vzw’s die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen 
inrichten en de personen die zij tewerkstellen als beheerder, 
monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties 

Hoeveel uur? Maximaal 300 uren per jaar 
✓ maximaal 100 uren per kwartaal 
✓ behalve voor het derde kwartaal : maximaal 190 uren 

voor jobstudenten: maximaal 190 uren per jaar 
Arbeidsovereen
komst 

Er moet een arbeidsovereenkomst afgesloten worden. 
In het jaar voorafgaand aan de prestaties mag de medewerker niet 
verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst of 
aannemingsovereenkomst bij de werkgever. 
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Betaling sociale 
bijdragen  

Zolang de voorwaarden nageleefd worden, zijn er geen sociale 
bijdragen verschuldigd.  

Opbouw sociale 
rechten 

Er worden geen sociale rechten opgebouwd (werkloosheid, ziekte, 
pensioen,...).. 

Fiscaal aspect Er is een inkomstenbelasting verschuldigd van 10 % die de werknemer 
moet betalen op het moment van fiscale afrekening, op het einde van 
het jaar.  

Budget ✓ Arbeidsongevallen- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
+ kosten sociaal secretariaat (DIMONA aangifte verplicht). 

✓ De tewerkgestelde moet rekening houden met een belasting van 
10 % op het loon voor deze prestaties 

 


