Onbelast bijklussen in
vijf simpele stappen
Doe jij ook wel eens klusje voor een socioculturele vereniging of
een andere burger? En krijg je daar een financiële vergoeding
voor?
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GA NA OF JE MAG
BIJKLUSSEN

GA NA OF JE KLUS
TOEGELATEN IS

SLUIT EEN
OVEREENKOMST AF

GEEF HET OVEREENGEKOMEN
BEDRAG AAN

ZORG DAT JE
VERZEKERD BENT

Je mag bijklussen als
je minstens 4/5 werkt,
zelfstandige in hoofdberoep bent of met
pensioen bent. Ben je
werkloos, dan kan het
niet.

Niet álle klussen komen in
aanmerking.

• Verricht je een dienst voor
een vereniging? Dan moet je
voor je begint een geschreven
overeenkomst afsluiten. Je
vindt een standaardovereenkomst op bijklussen.be.

Het overeengekomen bedrag moet altijd via
een onlinedienst worden aangegeven bij de
overheid.

Als je wilt bijklussen, moet je
een verzekering afsluiten.

Alle details vind je op
bijklussen.be.

Je moet je houden aan
een vastgestelde lijst. Die
vind je op bijklussen.be.
Staat jouw klus er niet in,
dan kun je daar niet
onbelast mee bijverdienen.

Alle informatie vind je op: bijklussen.be

• Als je een klus uitvoert voor
een andere burger, dan is het
voldoende dat jullie mondeling
afspraken maken over de taak
en het bedrag.

• Ga je aan de slag voor een socioculturele
vereniging, dan doet de vereniging de
aangifte voor jou.
• Voer je een klus uit voor een andere burger,
dan moet je de aangifte zelf doen. Dat is heel
eenvoudig. De onlinedienst op bijklussen.be
leidt je stap voor stap door het proces.
Je mag maximaal 6.000 euro per jaar
onbelast bijverdienen. Voor dat bedrag
tellen je inkomsten uit burgerklussen,
verenigingswerk en deeleconomieplatformen
mee. De limiet voor verenigingswerk en
diensten aan burgers is 500 euro per maand.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Op bijklussen.be vind je de meest recente
cijfers.

• Als een vereniging jou
wil laten bijklussen, moet
ze een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
een verzekering lichamelijke
schade voor jou afsluiten.
• Om een klusje uit te voeren
bij een andere burger, sluit
je zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor schade
af.
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Dan hoef je daar geen belastingen of sociale bijdragen op te
betalen – als je je aan een aantal eenvoudige voorwaarden houdt.

