
Vul hieronder het bedrag voor de simulatie in en je ziet in een oogopslag het verschil tussen factureren met en factureren zonder Creative Shelter

Bedrag simulatie € 1.000,00

Situatie zonder Creative Shelter Situatie met creative shelter

Factuurbedrag (dus bruto inkomsten 
zonder BTW) € 1.000,00

Factuurbedrag (dus bruto inkomsten zonder BTW) - 
dit bedrag ligt in de situatie met Creative Shelter 

7,5% lager - dat is de vergoeding voor de diensten 
van Creative Shelter

€ 925,00

Bij Creative Shelter wordt het factuurbedrag opgesplitst in een deel (50%) auteursrechten en een deel (50%) beroepsinkomsten. Het deel 
beroepsinkomsten volgt dezelfde weg als de situatie zonder Creative Shelter, het deel auteursrechten volgt een andere - veel voordeligere weg.

Deel beroepsinkomsten € 462,50 Deel auteursrechten € 462,50
Sociale bijdragen (20,50%) € 205,00 Sociale bijdragen (20,50%) € 94,81

Roerende voorheffing (7,5 %) de roerende 
voorheffing bedraagt eigenlijk 15% maar 

doordat de fiscus toelaat om 50% kosten af te 
trekken (forfaitair) komt de werkelijke 

belastinsdruk uit op 7,5%. Dit geldt tot de 
eerste schijf van 15560€ dus tot je 31020€ hebt 

gefactureerd

€ 34,69
Personenbelasting (progressief tarief - hoe 
hoger inkomen hoe hoger de belasing dit 
gaat van 25% tot 50%) voor de simulatie 

nemen we 35%)

€ 278,25

Personenbelasting (progressief tarief - hoe hoger 
inkomen hoe hoger de belasing dit gaat van 25% tot 
50%) voor de simulatie nemen we 30% - dit ligt lager 
omdat het beroepsinkomen ook voor de helft lager 

zal zijn)

€ 110,31

Netto bedrag (dit is het bedrag dat overblijft na 
belastingen en je dus kan gebruiken om van te 

leven)
€ 257,38 Netto bedrag deel auteursrechten € 427,81

Netto bedrag (dit is het bedrag dat 
overblijft na belastingen en je dus kan 

gebruiken om van te leven)
€ 516,75 Als je beide bedragen samentelt ken je het volledige 

netto-inkomen € 685,19

Dit is een stijging ten 
opzichte van de situatie 
zonder Creative Shelter 

van
€ 168,44

Procentueel betekent 
dat een stijging van 

maar liefst 
32,60%


