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Ik ben 
content creator



Geniet van de vrijheid van een zelfstandige 

met de bescherming van een werknemer.

Wist je dat je als content creator niet per se zelfstandige 
hoeft te worden? Dankzij Amplo, administratieve partner 
voor de creatieve sector, combineer je de voordelen van 
werknemers en zelfstandigen, terwijl je de nadelen van 
beide statuten vermijdt. Lees hier hoe dat concreet in zijn 
werk gaat.

Werk als 
content creator 
via Amplo



Hoe werkt het?

Jij brengt zelf jouw opdrachten en opdrachtgevers aan, en maakt 
prijsafspraken.

TIP

Je onderhandelt het factuurbedrag zelf, maar Amplo waakt 
mee over de wettelijke loonbarema’s. Vraag gerust een 
simulatie of advies over een factuurbedrag.

Je werkt als content 
creator via Amplo



LET OP! 

Amplo is geen content creatormarketingbureau. Wij ontfermen 
ons dus niet over de match tussen opdrachtgever en content 
creator. Wij ondersteunen louter juridisch en contractueel.

Je meldt je opdrachten vervolgens aan bij Amplo. Dat kan:

⋅ bij het dichtstbijzijnde Amplo-kantoor.

⋅ bij jouw persoonlijke Amplo-consulent, telefonisch of per mail.

⋅ via HelloAmplo, jouw digitale sidekick. Met dit persoonlijke 
e-dashboard verzamel je jouw administratie op één virtuele plek.

Amplo maakt, zorgvuldig en op tijd, het juiste contract voor je op, voor 
de duur van je opdracht of project.

Amplo betaalt eerst je loon uit en factureert vervolgens aan de 
opdrachtgever.

⋅ Amplo vraagt je opdrachtgever in de week na de opdracht om een 
bevestiging van de prestatie.

⋅ Heeft de opdrachtgever bevestigd? Dan betaalt Amplo je 
onmiddellijk uit. Je hebt dus betaalgarantie.

Wat zijn de voordelen? 

Je geniet de vrijheid van een zelfstandige, zonder alle administratieve 
zorgen. Je onderhandelt zelf de opdrachten, maar laat de administratie 
over aan Amplo. Bovendien kan je deze contracten per opdracht 
combineren met een vaste job of een werkloosheidsuitkering.



Ben je nog aan het studeren en daarnaast actief bezig met 
content creation? Als student werk je sowieso aan een 
voordelig tarief. Je bent perfect legaal in orde en hebt verder 
geen administratieve zorgen.

Je moet geen instapkost betalen en Amplo’s werkingskost is 
opgenomen in de coëfficiënt waaronder je loonlasten vallen.

Heb je vragen over jouw specifieke situatie. Amplo geeft gratis 
juridisch advies.

Je krijgt dezelfde sociale bescherming en voordelen van een 
werknemer. Amplo bezorgt je een volwaardig arbeidscontract. 
Wat je op je rekening krijgt, is je nettoloon. Amplo betaalt 
immers je socialezekerheidspremies, pensioenbijdragen, 
belastingbijdragen en de provisies voor vakantiegeld en 
eindejaarspremie. Ben je onverwacht ziek terwijl je een 
contract had, dan betalen wij je toch uit mits je voldoende 
anciënniteit hebt opgebouwd. Bovendien sluit Amplo een 
arbeidsongevallenverzekering af voor elk van je contracten.

Amplo biedt je betaalgarantie, binnen de twee weken na je 
prestatie na goedkeuring van de opdrachtgever. De opvolging 
van de facturen en bijhorende administratie, daar hoef jij je 
geen zorgen over te maken. Betaalt een opdrachtgever zijn 
factuur niet? Dan is het risico voor Amplo.

Amplo wordt naast je officiële opdrachtgever ook je 
sociaaljuridisch aanspreekpunt. Bijvoorbeeld:

⋅ Onkosten inbrengen? Wij helpen je beroepsuitgaven, eigen 
materiaal en andere onkosten correct en efficiënt

in te brengen. Amplo werkt daarvoor samen met een 
gespecialiseerd adviesbureau.

⋅ Auteursrechten? Heb je als content creator recht op 
auteursrechten – en of portretrechten? Amplo bekijkt de 
situatie case per case en adviseert hierin.



Hoe werkt het?

Als je het vooruitzicht hebt om jaar na jaar voldoende te kunnen 
factureren, dan wordt het interessant om zelfstandig content creator 
te worden.

Haal je genoeg geld binnen? Dan stap je makkelijk over naar het 
statuut van zelfstandig content creator. Je Amplo-consulent zal je 
hierover eerlijk adviseren.

Wat zijn de gevolgen?

Je ervaart meer druk om genoeg opdrachten binnen te halen en 
de betalingen van je opdrachtgevers moet je zelf opvolgen.

Je bouwt minder sociale rechten op. Ben je niet aan het werk? Dan 
ontvang je bijvoorbeeld geen gewaarborgd inkomen.

Je regelt zelf je boekhouding, verzekeringen en vooruitbetalingen of 
betaalt een boekhouder om je hierbij te helpen.

Als zelfstandige betaal je een vaste RSZ-bijdrage per kwartaal. 
Soms komt dat voordeliger uit, maar ook als je tijdelijk geen 
opdrachten hebt, moet deze kwartaalbijdrage betaald worden.

Je kan niet zomaar van de ene dag op de andere stoppen met je 
zelfstandige activiteit.

Je wordt  
zelfstandig  
content creator



Als content creator kan je wettelijk gezien niet betaald worden 
via een kleine vergoedingsregel (KVR). De KVR is er alleen 
voor freelancers met een kunstenaarskaart die een artistieke 
prestatie verrichten. Content creators komen daar niet voor in 
aanmerking.

Welk statuut je ook kiest, je inkomsten zullen altijd belast 
worden. Als zelfstandige ontvang je na je opdracht het volledige 
factuurbedrag en moet je zelf btw en voorafbetalingen van je 
omzet doorstorten. Als freelance werknemer via Amplo ontvang 
je een nettoloon waarop alle afhoudingen al zijn toegepast.

Opgelet!



Praktische gids 
richting amplo
Volg deze stappen voor easy peasy verwerking van je content creator-
inkomsten. Amplo effent voor social media content creators het pad naar 
freelance werk, zónder zelfstandigenstatuut. 

Stap 1 | schrijf je gratis in als content creator

Vooraleer wij een contract kunnen opstellen en je uitbetaling regelen, moet 

je ingeschreven staan.

Op onze website amplo.be/nl/inschrijvingsformulier of

In je dichtstbijzijnde kantoor amplo.be/nl/kantoren

Je bent alle werkdagen welkom via mail, telefonisch of op afspraak.

Stap 2 | vraag een contract aan
Heb je een opdracht als content creator? Breng ons dan op de hoogte 

voor je van start gaat. 

Wij doen meteen het nodige om je uitbetaling te regelen.

Via ons digitaal platform HelloAmplo  
amplo.be/nl/voor-freelancers/helloamplo of

In je dichtstbijzijnde kantoor

Na inschrijving in STAP 1 krijg je daar een vaste contactpersoon 
toegewezen die je snel helpt wanneer je een opdracht hebt.



Schrijf je in bij het dichtstbijzijnde kantoor of online.

Nog vragen? Stel ze gerust aan een Amplo-consulent. Wij 

zoeken graag naar de beste oplossing voor jouw situatie.

www.amplo.be/nl/kantoren

antwerpen@amplo.be 
+32 3 202 89 25

brugge@amplo.be
+32 50 64 24 00

brussel@amplo.be
+32 26 00 12 00

charleroi@amplo.be
+32 71 20 48 16

gent@amplo.be
+32 92 64 29 60

hasselt@amplo.be
+32 11 26 09 40

kortrijk@amplo.be 
+32 50 64 24 00

leuven@amplo.be
+32 16 29 88 80

liege@amplo.be
+32 42 66 98 59

namur@amplo.be 
+32 478 78 28 34

sint-niklaas@amplo.be
+32 37 60 15 53

vrt@amplo.be

Gekozen voor 
Amplo?


