
Bij Helpper steunen wij op de wetgeving Onbelast Bijklussen en Deeleconomie die particulieren onder bepaalde voorwaarden onbelast diensten 
laat leveren aan andere particulieren. Een helpper-assistent is een particulier die een andere particulier ("helppie") ondersteunt. Hierdoor geniet 
de helpper-assistent van een fiscaal en sociaal gunstregime onder de wetgeving Onbelast Bijklussen en Deeleconomie. Een helpper-assistent 
heeft noch het statuut van vrijwilliger, noch het statuut van zelfstandige.

WAT IS MIJN STATUUT ALS IK HELPPER-ASSISTENT WORD?

TAKEN
De helpper-assistent kan hulp bieden bij alle dagdagelijkse taken en heeft hebben weinig beperkingen in het soort niet-medische taken dat 
hij/zij kan uitvoeren. Een helpper-assistent mag geen medische taken uitvoeren (vb. een spuitje geven). Daar moet de helppie opgeleide 
professionals voor aanspreken. 

Een helpper-assistent ontvangt een vaste vergoeding per gepresteerd uur. Je kan deze zelf kiezen tussen €7 en €15. 
De helppie betaalt steeds de uurvergoeding van de helpper-assistent plus €2 per gepresteerd uur. Dat bedrag dekt de BTW, de kost voor 
de verzekeringen, de kost van de financiële transacties en onze ondersteuning voor jou en je helppie

Gezelschap Shoppen Koken Klussen Administratie Activiteiten Vervoer Andere

Als helpper-assistent geniet je van een fiscaal en sociaal gunstregime onder de wetgeving Onbelast Bijklussen en Deeleconomie. Je hebt noch het 
statuut van werknemer, noch het statuut van zelfstandige. De gelden die je verdient worden fiscaal gezien als een specifieke vorm van ‘diverse 
inkomsten’. 
In het kort betekent dit dat inkomsten uit diensten die particulieren aan andere particulieren leveren, onbelast zijn zo lang ze volgende regels 
volgen:
• het mag geen beroepswerkzaamheid zijn
• het moet via een erkend elektronisch platform lopen
• de inkomsten moeten betaald worden via het deeleconomieplatform

Goed nieuws: Helpper.be is een erkend deeleconomieplatform, en we zorgen voor de betalingen! 

ONDER WELK WETTELIJK KADER VALT HELPPER ?

HOEVEEL MAG EEN HELPPER-ASSISTENT BIJVERDIENEN VIA HELPPER ?

VERGOEDING

Het inkomen dat iemand in het kader van de Onbelast Bijklussen en Deeleconomie wetgeving verdient, mag voor 2020 niet hoger zijn dan €6.340 
(zonder een limiet per maand). Dit is het totale bedrag dat een helpper-assistent mag verdienen via deze wetgeving. De gelden die je verdient 
worden fiscaal gezien als een specifieke vorm van ‘diverse inkomsten’. Als de helpper-assistent via andere platformen ook zou bijverdienen, 
moeten deze bedragen opgeteld worden. Let op dat je dit bedrag niet overschrijdt, anders kan de fiscus dit als beroepsinkomsten behandelen. We 
bezorgen de helpper-assistent tijdig een fiscale fiche met de bedragen die via Helpper verdiend werden.

IS ER EEN MINIMUMLEEFTIJD OM HELPPER TE WORDEN?
Ja. Je moet minstens 18 jaar oud zijn. We weten dat sommige jonge mensen zeer goede helppers zouden zijn, maar voor fiscale en 
verzekeringsredenen, moeten we deze limiet respecteren.

ZIJN DE HELPPIE EN HELPPER-ASSISTENT VERZEKERD?
Alle gebruikers van Helpper zijn automatisch verzekerd. Deze dekking geldt natuurlijk enkel voor de uren die binnen de dienstverlening van 
Helpper worden verricht. Het is daarom belangrijk dat de helpper-assistent de prestaties telkens noteert op het prestatieformulier. De verzekering 
omvat o.a een burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering.

VEELGESTELDE VRAGEN



VEELGESTELDE VRAGEN

Iedereen mag helpper-assistent worden van een helppie met een PVB/PAB. Bij personen met een PAB is er wel een beperking dat een 
ouder geen helpper-assistent kan worden van zijn of haar kind. Dit komt omdat beide ouders gezien worden als budgethouder. Ben je 
dus budgethouder en wil je als ouder eveneens assistent worden van je kind? Dan zal je afstand moeten doen van het 
budgethouderschap en zal de andere ouder de enige budgethouder zijn.  Hiervoor dien je eerst een formulier in te vullen en te 
bezorgen aan de dienst Budgetbesteding van het VAPH. Indien je helppie is aangesloten bij een biijstandsorganisatie, bespreek je dat 
best met zijn/haar bijstandsorganisatie of het VAPH.

WAT MET VERVOERSKOSTEN?

Voor korte trajecten (tot 5km), gaan we er van uit dat de kosten worden gedekt door de vergoeding van de helpper-assistent. Als het 
om langere trajecten gaat, kan er onderling worden afgesproken om tussen te komen in de onkosten. Je kan hiervoor het 
referentiebedrag van €0,3653 euro/km hanteren dat door de overheid werd vastgelegd. Weet dat een betaling van een 
kilometervergoeding niet via Helpper verloopt, maar dus onderling afgesproken en geregeld dient te worden.

KAN IK EEN VERGOEDING ALS HELPPER-ASSISTENT COMBINEREN MET EEN 
VRIJWILLIGERSVERGOEDING?
Volgens FOD RSZ kan je jouw activiteiten in de deeleconomie combineren met een vrijwilligersstatuut. Vrijwilligerswerk doe je voor een 
organisatie en is vrij en zonder verplichting. Er is geen overeenkomst, geen aangifte en het is vaak onbetaald of je krijgt er een 
onkostenvergoeding voor. Je activiteiten als helpper-assistent vallen binnen de deeleconomiewetgeving. Het zijn diensten die je levert 
voor een andere burger buiten elke beroepsactiviteit om en dit via een erkend deeleconomieplatform zoals Helpper.

WORD IK BELAST OP MIJN INKOMSTEN VIA HELPPER?
Neen, deze inkomsten zijn onbelast zolang je voldoet aan de voorwaarden van de Onbelast Bijklussen en Deeleconomie wetgeving 
geldig vanaf 15 juli 2018. 

WIE MAG HELPPER-ASSISTENT WORDEN VAN EEN HELPPIE MET EEN PVB/PAB?

WELKE BEREKENING MOET IK MAKEN OM TE WETEN HOEVEEL IK NOG KAN BIJVERDIENEN?
Om dit te berekenen moet er rekening gehouden worden met de €9 per uur die de helppie betaalt voor de geleverde prestaties. De wetgever stelt 
immers dat naast de netto-vergoeding (€7-€15 per uur) het deeleconomieplatform - Helpper dus - ook eventuele onkosten (BTW, verzekeringen, 
financiële transacties en ondersteuning) moet meerekenen. Dit betekent dat het bedrag van de fiscale fiche die we bezorgen een beetje hoger zal 
liggen dan de precieze helpper netto-vergoeding die de helpper-assistent heeft ontvangen.

IK MOET KOSTEN MAKEN. KAN IK DEZE VIA HELPPER TERUGVORDEREN?
Nee. Als het gaat om kosten voor de persoon (bv. inkopen) dien je dit onderling te regelen. Kosten voor de uitvoering van de taken 
(transport naar de helppie, kledij, etc.) worden niet vergoed. Voor vervoer van de helppie met je eigen wagen, mag je wel afspraken 
maken.


