
	

FAQ – Kom ik als helpper in aanmerking voor het gunstregime van de 
deeleconomie (Bijkluswetgeving)?

1. Fiscaal gunstregime deeleconomie - Waarover gaat het?

Onder bepaalde voorwaarden genieten onze helppers van een fiscaal gunstregime. 
De inkomsten verkregen als helpper kunnen immers vrijgesteld worden tot een 
plafond van EUR 6.250 voor aanslagjaar 2020. Eén van de belangrijkste 
voorwaarden is, dat de diensten als helpper aangeboden worden buiten het 
uitoefenen van een beroepswerkzaamheid.

Inkomsten uit een beroepswerkzaamheid zijn belastbaar aan de normale tarieven in 
de personenbelasting. Zij genieten dus niet van de vrijstelling voor inkomsten uit de 
deeleconomie. 

2. Wanneer is er sprake van een beroepswerkzaamheid? 

De wetgever heeft dit begrip niet gedefinieerd. Eigenlijk moet telkens afhankelijk van 
de feiten geoordeeld worden of een bepaalde dienst leidt tot een 
beroepswerkzaamheid. Daarbij is het bedrag van EUR 6.250 (AJ 2020) een eerste 
richtlijn. Volgende criteria kunnen wijzen op een beroepswerkzaamheid:

• Handelingen die frequent gebeuren. Enige regelmaat is niet uitgesloten. Zo is 
het mogelijk om als helpper regelmatig tuinwerk bij een helppie te doen. Elke 
dag dit werk leveren bij verschillende helppies, kan echter leiden tot een 
beroepswerkzaamheid. 

• Werkzaamheden die een buitensporige professionele organisatie vergen. 
Uiteraard moet je als helpper een feilloze organisatie nastreven. Als je 
activiteiten daarentegen uitgroeien tot een kleine onderneming met een 
secretaresse, website,… kan dit leiden tot een beroepswerkzaamheid. 

• Een activiteit die financiering vereist. Je mag als helpper je eigen wagen 
gebruiken om een rolstoelgebruiker naar een doktersafspraak te brengen. Als 
je daarentegen een lening moet aangaan om een dienstwagen aan te kopen, 
kan dit leiden tot een beroepsactiviteit. 

3. Mag ik helppies hulp aanbieden in het verlengde van mijn beroep? 

Als helpper heb je mogelijk ook een dagdagelijkse beroepsactiviteit. Hier presteer je 
waarschijnlijk ook op je best! 

Onder bepaalde voorwaarden staat de wetgever toe dat je als helpper activiteiten 
levert, die in het verlengde van je beroepsactiviteit liggen. De wetgever en de fiscus 
zijn echter wel strenger als je als zelfstandige in hoofdberoep plots een deel van 



deze activiteiten onder de regeling van de deeleconomie (Bijkluswetgeving) zou 
gaan presteren.

• Ik ben een werknemer én helpper

Je kan aan helppies dezelfde diensten leveren als deze die je levert als werknemer.

Als je bijvoorbeeld actief bent als werknemer in de thuisverpleging, mag je onder de 
deeleconomie ook je buurman helpen om boodschappen te doen. Evenzeer mag je 
als persoonlijk assistent (h#ps://www.vaph.be/persoonlijke-budge#en), iemand met 
een handicap helpen. Ten slotte komen bijvoorbeeld ook de activiteiten van een 
werknemer in de bouwsector (schilderen van een kamer, leidingen ontstoppen,…), in 
aanmerking voor de toepassing van de nieuwe regeling.

• Ik ben zelfstandige én helpper

Je kan geen beroep doen op de fiscale gunstregeling als je aan helppies dezelfde 
diensten levert als deze die je levert als zelfstandige. Ben je bv. zelfstandig 
aannemer of bedrijfsleider, dan kan je via deze regeling geen stukadoordienst 
aanbieden. 

Ga je daarentegen andere diensten aanbieden, dan kunnen deze wel binnen de 
gunstregeling vallen. Zo kan een stukadoor ondersteuning aanbieden in het kader 
van een PVB/PAB-opdracht. Op gelijkaardige wijze mag een zelfstandig 
thuisverpleegkundige als helpper het gras gaan snoeien bij een buurtbewoner. 

4. Heb je nog vragen…?

Heb je na het lezen van bovenstaande nog vragen, dan kan je voor een persoonlijke 
analyse best terecht bij een fiscale professional.

Aan de huidige FAQ kunnen geen rechten ontleend worden. Helpper NV onthoudt zich van fiscaal advies omtrent individuele 
situaties. Indien je bijkomende vragen heeft, raden we je aan contact op te nemen met een fiscaal advocaat of jurist. 
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