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Bedrijfsvoorheffing 
‘monitorenstatuut’ 

 
 
Beste ministers, 
 
 
Sinds 1 januari 2022 is de vernieuwde wetgeving rond occasionele tewerkstelling in de socio-culturele van kracht. Tegelijk 
wordt nieuwe fiscale wetgeving voorbereid waarbij het de intentie is de inkomsten uit die tewerkstelling aan 10% te 
belasten, in plaats van de progressieve schijven van de personenbelasting. 
 
De afgelopen weken bereikten ons verschillende berichten dat op het loon van studenten die in dit statuut werken 
bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden, tot 2021 was dat niet het geval. 
 
Navraag leert dat in 2022 de toepassingsregel 2.17 van bijlage III KB/WIB 92 van toepassing is voor de berekening van de 
bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van monitoren. Dat betekent dat van het brutoloon dat deze animatoren krijgen 
tussen de 27,25% en de 37,35% bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. 
 
De bedrijfsvoorheffing die betaald is zal verrekend worden via de personenbelasting. Dat betekent dat de bedrijfsvoorheffing 
die betaald wordt in inkomstenjaar 2022 pas verrekend wordt in aanslagjaar 2023. Het aanslagbiljet zal voor een aantal van 
die animatoren pas arriveren in juni 2024. 
 
Jongeren die bedrijfsvoorheffing betaalden op een loon dat ze ontvingen op 28 februari 2022 zullen dus, in het slechtste 
geval, 30 maanden moeten wachten voor ze het volledige loon ontvangen. 
 
Tegelijk weten we dat jongeren die enkel een loon ontvangen via studentenarbeid of via tijdelijke tewerkstelling in de socio-
culturele sector nauwelijks, of zelfs geen inkomstenbelasting zullen betalen op dat loon. Met andere woorden: Ze betalen via 
de bedrijfsvoorheffing een voorschot voor een belasting die niet of nauwelijks op hen van toepassing is en moeten erg lang 
wachten tot ze dat voorschot terugzien. 
 
Deze situatie zorgt voor ernstige problemen binnen speelpleinwerk: 
 

 Jongeren die afgelopen krokusvakantie aan de slag gingen als animator kregen daar een vergoeding voor die een 
pak lager ligt dan hen beloofd is. 

 Speelpleinverantwoordelijken zijn er niet altijd goed van op de hoogte wat dit betekent, ze kunnen vaak niet goed 
uitleggen waarom die bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden en dat dit verrekend zal worden in de 
personenbelasting. 

 De zoektocht naar voldoende animatoren is voor veel werkingen moeilijk, de huidige situatie maakt dat werkingen 
die werken met jonge werknemers het moeilijker krijgen om voldoende animatoren te vinden. 

 Speelpleinwerkingen overwegen massaal om niet meer te werken met het monitorenstatuut en over te schakelen 
naar studentenarbeid. Dit betekent voor de organisatoren een meerkost van 5,43% - niet makkelijk in de huidige 
economische context, en dit komt boven op de indexeringen van de afgelopen maanden.  

 Het ontbreken van de regelgeving die de inkomstenbelasting regelt voor werknemers in het monitorenstatuut 
maakt dat werknemers die nu aan de slag gaan binnen dit statuut niet weten hoe ze belast zullen worden: 10% 
inkomstenbelasting of progressieve schijven? We weten ook niet hoe dit zal werken voor de studerende 
werknemers: Zal de belasting verrekend worden met de belastingvrije som, of zullen ook zij 10% belastingen 
betalen, los van de belastingvrije som?  

 
 
 



 

 
Omvang van het aantal jongeren binnen speelpleinwerk 
 
Meer dan 20.000 verschillende jongeren zijn jaarlijks actief binnen speelpleinwerk. 
Er zijn twee statuten voor begeleiders: vrijwillig of tewerkgesteld. ‘Tewerkgesteld’ kan verschillende vormen aannemen 
zoals een contract voor (on)bepaalde duur, als jobstudent en het vaakst via tijdelijke tewerkstelling socio-culturele sector (= 
monitorenstatuut)… Uit recente cijfers (cfr. vijfjaarlijkse speelpleinenquête 2021) blijkt dat op meer dan 400 
speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel jongeren ‘tewerkgesteld’ zijn, veelal hoofdanimatoren en 
pleinverantwoordelijken. Op 10% van de speelpleinwerkingen zijn zelfs alle jongeren ‘tewerkgesteld’. De vernieuwde 
wetgeving treft dus vele jongeren.  

 
Iedereen is vrijwilliger 33,33% 

Combinatie van vrijwilligers en tewerkstelling 55,97% 

Iedereen is tewerkgesteld 10,69% 

 
Op basis van het voorgaande vragen we dat: 
 

 Er versneld werk gemaakt wordt van de fiscale wetgeving betreffende de inkomstenbelasting op arbeid binnen de 
tijdelijke tewerkstelling socio-culturele sector. 

 Jongeren die geen enkele andere tewerkstelling hebben dan studentenarbeid en het monitorenstatuut vrijgesteld 
worden van het betalen van bedrijfsvoorheffing en dat dit zo snel mogelijk gecommuniceerd kan worden. 

 Bevestigd kan worden dat de belastingvrije som nog steeds van toepassing zal zijn op de 10% inkomstenbelasting bij 
het apart belasten van de inkomsten uit de tijdelijke tewerkstelling socio-culturele sector. 

 
 
We zijn uiteraard bereid deze brief persoonlijk toe te lichten met u of één van uw medewerkers. 
 
 
Met speelse groeten,  
 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm in de vakantie(s) van kinderen en jongeren. Spelen om te spelen is het 
hoofddoel op zich voor kleuters, lagere schoolkinderen en/of tieners. Jongeren krijgen er kansen om te groeien, voeren het 
speelaanbod uit en worden betrokken bij de aanpak en invulling ervan. Speelpleinwerk heeft een sterk lokaal karakter en 
wordt gekenmerkt door een hoge graad van toegankelijkheid. Anno 2022 zijn er 628 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en 
Brussel. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is zelf géén organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt 
speelinitiatieven proactief. 86% van alle speelpleinwerkingen is lid van onze organisatie.  

 
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk 
www.speelplein.net/overons 


