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WERKBEURZEN AUTEURS 

PROJECTBEURZEN LITERAIR VERTALERS  

 Berekeningsschema 2023  

 

BEREKENING NETTO-BELASTBAAR INKOMEN 

Voor de berekening van het netto-belastbaar inkomen van rijksingezetenen houdt Literatuur 
Vlaanderen rekening met twee hoofdgroepen aan inkomsten: 

 A: inkomsten zoals vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 
aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021); 

 B: inkomsten via een rechtspersoon waarvan de auteur/vertaler een aandeel van meer dan 5% 
bezit. 

 HOOFDGROEP A: INKOMSTEN ZOALS VERMELD OP HET AANSLAGBILJET PERSONENBELASTING EN 

AANVULLENDE BELASTINGEN AANSLAGJAAR (AJ) 2022, INKOMSTENJAAR (IJ) 2021 

Belangrijk: alleen het inkomensaandeel van de aanvrager moet worden opgenomen. 

Voor personen die alleen een aangifte indienen, zijn dat alleen de cijfers in de 

linkerkolom. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke 

aangifte indienen, zijn dat de gegevens van de man in de linkerkolom (codes beginnend 

met 1) en die van de vrouw in de rechterkolom (codes beginnend met 2). Voor 

gehuwden en samenwonenden van hetzelfde geslacht staan de gegevens van de 

oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom. 
 

 Inkomstensoort  Vermelding 
aanslagbiljet 

Bedrag Toelichting 
codes 

1 Onroerende goederen 
basis kadastraal inkomen K.I. 

‘netto inkomen’  1100 - 1146 
of 
2100 - 2146  

2 Roerende goederen 
inkomsten uit de cessie of concessie van 
auteursrechten, naburige rechten en 
wettelijke en verplichte licenties 
1. inkomsten (bruto) 
2. min kosten (werkelijke of forfaitaire) 

‘netto inkomen’  1117 / 2117 
1118 / 2118 

3 Diverse inkomsten 
3.1 occasionele prestaties  
 
 
 
 
3.2 prijzen/subsidies  

‘netto inkomen’   
1200/1201/1202 
of  
2200/2201/2202 
 
1203 
of 
2203 

4 Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen 
inclusief ziekte of invaliditeit; andere 
vervangingsinkomsten, pensioenen en 
brugpensioenen;  
indien van toepassing ook bezoldigingen aan 
bedrijfsleiders  

‘gezamenlijk 
belastbaar 
beroepsinkomen’ 

  
diverse codes 
 
 
1400 of 2400 

5 Baten van vrije beroepen, ambten, posten of 
andere bezigheden 

‘nettoresultaat’  1650 of 2650 min 
beroepskosten 

6 Winsten van nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijven 

‘nettoresultaat’  1600 e.v. 
of 
2600 e.v. 

 SUBTOTAAL A = 1+2+3+4+5+6    
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Dit berekeningsschema hoef je niet bij je aanvraag te voegen. Het is alleen bedoeld om je te 

helpen bij het invullen van het formulier ‘inkomensverklaring’ en eventueel ook 

‘wijzigingsverklaring’. Meer informatie vind je in de reglementen werkbeurzen en 

projectbeurzen 2023. 

 

Wegens een strikte toepassing van het gelijkheidsbeginsel wordt voor het berekenen van de hoogte 
van de werkbeurs geen rekening gehouden met aftrek van huwelijksquotiënt, 
onderhoudsuitkeringen, woonbonus, uitgaven voor kinderopvang en giften.  

Als op het aanslagbiljet van de aanvrager inkomsten vermeld worden die niet in bovenstaand schema 
zijn opgenomen, neem dan contact op met Literatuur Vlaanderen om het effect voor de bepaling van 
het subtotaal van de hoofdgroep A te bepalen. 

 HOOFDGROEP B: INKOMSTEN VIA EEN RECHTSPERSOON WAARVAN DE AUTEUR/VERTALER EEN 

AANDEEL VAN MEER DAN 5% BEZIT 

Deze hoofdgroep aan inkomsten geldt voor aanvragers die bestuurder, zaakvoerder en/of 
aandeelhouder zijn in een rechtspersoon (bvba, nv, cvba, vof enzovoort) die rechtstreeks of 
onrechtstreeks inkomsten int die betrekking hebben op prestaties van de aanvrager. De basis 
hiervoor vormt de jaarrekening van het boekjaar 2021 zoals die is ingediend bij en belast door de 
administratie rechtspersonenbelasting. Als berekeningsbasis kijkt Literatuur Vlaanderen naar het 
winstaandeel van de betrokken aanvrager (zoals vastgelegd door de algemene vergadering, in de 
statuten of op basis van het effectief aantal aandelen) in het nettoresultaat van het boekjaar 2021 na 
rechtspersonenbelasting. 

Nettoresultaat na rechtspersonenbelasting boekjaar 2021  

Winstaandeel van de aanvrager in het nettoresultaat 2021 % 

SUBTOTAAL B  

 BEPALING VAN HET NETTO-BELASTBAAR INKOMEN 2021 

SUBTOTAAL Hoofdgroep A  

SUBTOTAAL Hoofdgroep B + 

Netto-belastbaar inkomen 2021 van de aanvrager dat geldt als 
basis voor de berekening van het uit te betalen bedrag 

werkbeurs 2023 
= 

Voor de uitbetaling van de beurs geldt een individuele netto-belastbare inkomensgrens van 47.500 
euro in het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021), bepaald volgens bovenstaand berekeningsschema. De 
uitbetaalde subsidie kan nooit meer zijn dan het verschil tussen de inkomensgrens (47.500 euro) en 
het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager in 2021. 

Gegevens met betrekking tot je inkomen worden nooit voorgelegd aan de 

adviescommissie(s) of het Beslissingscollege. De inkomensverklaring heeft dus geen 

invloed op het advies en het besluit over je aanvraag, maar wordt alleen gebruikt voor 

het berekenen van het werkelijk uit te keren bedrag van de toegekende beurs. 

 

 

 

 

 

 

  


