Zelfstandige met
aannemingsovereenkomst
Schema
Aan de slag met zelfstandige cultuurwerkers via een aannemingsovereenkomst?
Met dit schema krijg je een snel overzicht van de belangrijkste aspecten van
deze manier van samenwerken.
Voor welk
soort
prestaties

✓ Voor alle mogelijke prestaties zolang er geen graad van
‘ondergeschiktheid’ is.
✓ Kunstenaars kunnen zich indekken door een
zelfstandigheidsverklaring op te vragen, voor andere beroepen
bestaat dat niet.

Betaling

✓ Wordt door de zelfstandige zelf geregeld en betaald per kwartaal.

sociale

✓ Een startende zelfstandige in hoofdberoep betaalt een voorlopige

bijdragen

bijdrage van 745,51 euro per kwartaal (berekend op een netto

belastbaar inkomen van 13.993,78 euro) tot het einde van het
derde volledige kalenderjaarVan zodra het inkomen van een bepaald jaar gekend is, volgt een
herziening van de bijdragen volgens volgende regeling:
Inkomen lager dan 13.993,79 euro

Minimumbijdrage

13.993,79 euro - 60.427,75 euro

20,5%

60.427,75 euro – 89.051,37 euro

14,16%

Voor startende zelfstandigen die de voorbije 5 jaar geen zelfstandige
activiteit uitoefenden, gelden lagere voorlopige bijdragen
Vermeerderd met een beheerskost voor het sociaal verzekeringskantoor.
✓ Minimumbijdrage in bijberoep is 80 euro per kwartaal.
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Opgelet! De bedragen zijn indicatief. We geven ze mee om een idee van
de grootteorde te geven. Check je boekhouder of je sociaal
verzekeringsfonds voor de exacte jaarlijkse grensbedragen.
Reductie op

Kan aangevraagd worden als je ‘behoeftig’ bent als hoofdberoeper of als

sociale

je netto belastbaar inkomen minder is dan een 1.400 euro als bijberoeper.

bijdragen
Opbouw

Zijn minder dan die als werknemer. Zo is er geen opbouw van

sociale

werkloosheidsrechten, lager pensioen, beperkt gewaarborgd inkomen bij

rechten

ziekte enz.

Impact op
werkloosheid

✓ Er zijn mogelijkheden om je statuut als zelfstandige in bijberoep te
behouden als je werkloos wordt in je hoofdberoep.
✓ Als je al een werkloosheidsuitkering ontvangt, kan je onder
specifieke voorwaarden ook zelfstandige in bijberoep worden.
✓ RVA en VDAB / Actiris hebben alle bijkomende info.

Fiscaal aspect

✓ De zelfstandige wordt belast op zijn netto-inkomsten. Dat wil
zeggen ná aftrek van kosten, waaronder ook de sociale bijdragen.
✓ Zoals voor werknemers wordt het inkomen van een zelfstandige
progressief belast. Dus: hoe meer je verdient, hoe meer belasting
je moet betalen.
✓ Zoals voor werknemers worden er belastingschijven toegepast.
Na de belastingvrije som van 7.000 euro bedraagt de heffing
tussen de 25% voor de laagste tot 50% voor de hoogste schijf.
✓ De afgesproken som met de opdrachtgever moet vermeerderd
worden met btw, tenzij de prestatie vrijgesteld is. Het standaard
btw-tarief bedraagt 21%, het verminderde tarief 6%.

Budget

✓ In principe is de zelfstandige vrij om zijn prijs te bepalen. Hij zal
daarbij rekening houden met de ‘markt’, ervaring, specialisatie,
investeringen nodig om zijn beroep uit te oefenen.
✓ Organisaties die subsidies ontvangen binnen het Kunstendecreet
moeten kunnen aantonen dat zelfstandigen in artistieke en
artistiek-technische functies een vergelijkbare vergoeding
ontvangen als de loonkost van werknemers, dit om te vermijden
dat ze ‘onder de prijs’ zouden werken of dat de werkgever hen zou
aansporen om als zelfstandige te werken omdat voor hen de cao
niet geldt.
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✓ Als de opdrachtgever niet btw-plichtig is, kan de btw een meerkost
betekenen.
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