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Amplo  
for Influencers
Regel de verloning van je social media 
influencers of brand ambassadors via Amplo.

Wat als je een social media influencer of brand ambassador wil inzetten voor 
de promotie van je product of dienst, maar deze niet kan factureren als een 
zelfstandige? Via Amplo kunnen je influencers aan de slag met de vrijheid 
van een zelfstandige en de bescherming van een werknemer. 

Hoe werkt het?

Jij kiest zelf je influencers en maakt zelf de prijsafspraken. Wij zorgen voor 
het contract en de administratie. Concreet betekent dat: wij maken een 
factuur op, met achterliggend een arbeidscontract. Amplo treedt op als 
juridisch werkgever, waardoor beide partijen volledig in orde en gedekt zijn.

LET OP! 

Amplo is geen influencermarketingbureau. Wij matchen geen 
influencers aan jouw onderneming of omgekeerd.  
Wij komen uitsluitend tussenbeide voor contractopmaak, 
facturatie en juridische ondersteuning. 



TIP

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

Wat met auteursrechten?

Social media influencers komen als content creators in aanmerking 
voor auteursrechten. Check altijd of het mogelijk en voordelig is om een 
auteursrechtenovereenkomst af te sluiten. Met vragen hierover ben je bij 
Amplo aan het juiste adres.

KVR

Social media influencers mag je wettelijk gezien nooit vergoeden via een 
kleine vergoedingsregel (KVR). De KVR is er alleen voor freelancers met een 
kunstenaarskaart die een artistieke prestatie verrichten. Influencers komen 
daar niet voor in aanmerking.

Goed om te weten

Welke vorm van vergoeding je ook kiest, inkomsten worden altijd belast. 

Een zelfstandig influencer ontvangt na de opdracht het volledige

factuurbedrag en moet zelf de btw en voorafbetalingen op de

omzet doorstorten. Een freelance werknemer via Amplo ontvangt

een nettoloon, nadat alle wettelijke bijdragen werden volbracht.



 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
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