STUDENT-ZELFSTANDIGE
Sinds 1 januari 2017 heeft de student die ook een zelfstandige activiteit uitoefent een eigen statuut: de studentzelfstandige. Wat voorheen een aansluiting onder artikel 37 was, is nu een statuut met een gunstig stelsel van
sociale bijdragen bij inkomsten die onder de drempel liggen voor de minimum bijdragen van de zelfstandige in
hoofdberoep. De student-zelfstandige betaalt dan verminderde bijdragen. Bij betaling van sociale bijdragen die
minstens gelijk zijn aan de minimum bijdragen hoofdberoep is er opbouw van sociale rechten.

De Voorwaarden
Studenten tussen 18 en 25 jaar :
Studies volgen in een onderwijsinstelling en eventueel begeleid worden door deze instelling bij een
•
ondernemingsproject.
•
Ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week in een
onderwijsinstelling in België of in het buitenland met het oog op het bekomen van een diploma dat
erkend is door de bevoegde overheden.
• of die een stage doormaken om te kunnen worden benoemd in een openbaar ambt,
• of die, hoewel hij/zij geen verplichte cursussen meer volgen, een verhandeling bij het einde van
hogere studies voorbereiden,
•
Regelmatig de lessen volgen om dat diploma te behalen. !!! Als u uw zelfstandige activiteit voortzet
zonder regelmatig de lessen te volgen of na de stopzetting van uw studies, dreigt u het statuut van
student-zelfstandige te verliezen. U kunt dan automatisch worden beschouwd als een zelfstandige in
hoofdberoep en een bijdrage moeten betalen die minstens 710,05 euro per kwartaal (starter in 2017)
bedraagt. Om dat te vermijden, moet u uw fonds onmiddellijk informeren als u geen regelmatige
student meer bent.
•
U oefent een zelfstandige activiteit uit of bent van plan er een uit te oefenen zonder enige
gezagsverhouding met een werkgever.
Een student die als zelfstandig ondernemer wil starten, mag dat vanaf het kwartaal waarin hij/zij 18 jaar wordt
(niet vroeger) en tot de leeftijd van 25 jaar.
Uitzondering hierop:
-

Wie als student een activiteit als helper uitvoert én kindergeld ontvangt. Deze helper kan geen statuut
als zelfstandige hebben zolang hij rechtgevend is op kinderbijslag en wordt geacht toevallig te zijn.

Sociale bijdragen en rechten
Het statuut van student-zelfstandige voorziet een gunstig stelsel van bijdragen voor de studenten die inkomsten
hebben die lager zijn dan de drempel die van kracht is voor de zelfstandigen in hoofdberoep (13.550,50 € voor
2018). De studenten-zelfstandigen zullen vrijgesteld zijn van sociale bijdragen voor de inkomsten onder een
bepaalde drempel en betalen verminderde bijdragen tot een inkomen van 13.550,50 €.
•

Geen bijdragen als hun jaarlijkse inkomsten lager zijn dan de helft van de bijdragedrempel voor het
sociaal statuut van de zelfstandigen (6.775,25 € in 2018);

•

Verminderde bijdragen: Tarief van 20,5 % op de inkomstenschijf tussen de helft van de
bijdragedrempel voor het sociaal statuut van de zelfstandigen en de bijdragedrempel als zelfstandige in
hoofdberoep: 20,5 % op het verschil tussen 6.775,25 € en 13.550,50 € (in 2018). Max. bijdragen in dit
geval : 361,82 €/kwartaal (in 2018).

•

Inkomen hoger dan 13.550,50 € (in 2018) : sociale bijdragen zijn te betalen op het volledige inkomen en
niet meer verminderd met de vrijgestelde basis van 6.775,25 €. Min. bijdragen: 723,63 €/kwartaal
(2018)
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Het sociaal verzekeringsfonds kan de vrijstelling van bijdragen toestaan wanneer de vermoedelijke referteinkomsten als zelfstandige lager liggen dan 6.775,25 € per jaar. De vrijstelling moet wel aangevraagd worden met
een dossier met objectieve elementen als bewijsvoering. Als het niet mogelijk is een dossier vrijstelling in te
dienen zullen automatisch de minimum bijdragen gelijkgesteld aan bijberoep moeten betaald worden: 80,06 €.
De sociale bijdragen van 80,06 € (2018) vertegenwoordigen bij de student-zelfstandige een inkomen van 6.775,25
€ (vrijgestelde drempel) + 1.499,14 € = 8.274,39 € (2018).
In het geval van vrijstelling of verminderde bijdragen, worden er als zelfstandige geen rechten geopend
(pensioen, geneeskundige verzorging, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid, moederschapsverzekering,
moederschapshulp, overbruggingsrecht, uitkering mantelzorg, enz.). De student-zelfstandige blijft ten laste van de
ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging en de betaling van de kinderbijslag.
Opgelet: om het recht op kinderbijslag te behouden moet de activiteit in sommige gevallen (laatste
schoolvakantie) beperkt worden tot minder dan 240 uren per kwartaal
Ligt het jaarinkomen boven 13.550,50 €, dan wordt men aanzien als een volwaardige zelfstandige in hoofdberoep.
Men betaalt de volle bijdrage en opent rechten in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Men moet zich
inschrijven bij een mutualiteit, de ouders trekken geen kinderbijslag meer en men is niet meer fiscaal ten laste
van de ouders.
1. Studeren en recht op kinderbijslag

Recht op Kinderbijslag :
Wie nog studeert, tussen 18 en 25 jaar is en slechts beperkt beroepsactief is, kan toch nog recht hebben op
kinderbijslag.
De Voorwaarden:
Opleiding volgen
Vereist is dat de opleiding aan de hogeschool, universiteit, … per academiejaar minstens 27 studiepunten
bedraagt.
Ook een thesisjaar (gemiddeld 17 studiepunten) komt in aanmerking. Wie er niet in slaagt de thesis af te werken
in 1 jaar, heeft in principe geen recht meer op kinderbijslag in het tweede thesisjaar.
Ook doctorandi moeten voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn. Evenwel tellen de studiepunten voor
het proefschrift van doctoraatsstudent niet mee.
Het is mogelijk meerdere opleidingen aan de hogeschool, universiteit, … per academiejaar! Te combineren om zo
aan het vereiste aantal studiepunten te komen.
Beroepsactiviteiten beperken
Voor behoud van het recht op kinderbijslag is tot slot ook vereist dat de student zijn beroepsactiviteiten beperkt:
Tijdens het academisch jaar (eerste, tweede en vierde kwartaal) mag de student slechts 240 uren per kwartaal
werken, tijdens de zomervakantie (tussen twee academische jaren) mag de student onbeperkt werken.
Evenwel mag er ook maar 240 u gewerkt worden in de zomervakantie in het jaar van afstuderen. Wie meer werkt,
verliest zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal.
Wanneer in de laatste zomervakantie er meer zou zijn gewerkt dan 240 u per kwartaal, kan de student die zich
ingeschreven heeft als schoolverlater evenwel nog kinderbijslag krijgen voor de 2 maanden waarin hij minder dan
530,49 euro bruto per maand inkomsten had (uitkering, inkomsten of gemengd).
Met werken wordt zowel een activiteit als loontrekkende (met een gewone arbeidsovereenkomst of een
arbeidsovereenkomst voor studenten) of zelfstandige bedoeld….. In beginsel doet het inkomen uit arbeid er niet
toe, het kinderbijslagfonds kijkt naar het aantal gepresteerde uren.
Voor studenten die werken met een studentencontract of met een gewoon bediendencontract, kan het
kinderbijslagfonds makkelijk nagaan hoeveel uren er gepresteerd zijn.
Voor een student die als zelfstandige werkt is dit minder eenvoudig:
in deze gevallen maakt het kinderbijslagfonds gebruik van een vermoeden: wanneer een niet-leerplichtig
kind een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen sociale bijdragen verschuldigd zijn of waarvoor er een
vermindering is (voor diegenen die op jaarbasis minder dan € 6.775,25 netto belastbaar verdienen) wordt
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aangenomen dat deze activiteit beperkt is tot 240 uur per kwartaal. Zijn er echter sociale bijdragen gelijk aan de
minimum bijdragen hoofdberoep verschuldigd, dan wordt vermoed dat de 240-urengrens overschreden werd en
vervalt het recht op kinderbijslag.
Het is dan aan de zelfstandige student om te bewijzen dat de inkomsten overeenstemmen met een activiteit van
minder dan 240 u per kwartaal.
Een verklaring op eer zal niet volstaan als bewijs, het moet gaan om concrete bewijzen die door het
kinderbijslagfonds soeverein worden geïnterpreteerd. Wie niet akkoord is met de beslissing van zijn
kinderbijslagfonds kan steeds overwegen om een procedure aanhangig te maken voor de Arbeidsrechtbank.
Jonger zijn dan 25 jaar
Het recht op kinderbijslag vervalt de maand volgend op de 25ste verjaardag: een student van ouder dan 25 kan
bijgevolg nooit meer recht geven op kinderbijslag.

Fiscaal
Hoeveel belastingen moet jij betalen als student-zelfstandige ?
Belastingvrije som
Is je netto belastbare jaarinkomen in 2017 minder dan 27.030 euro?
De belastingvrije som voor het aanslagjaar 2018 is dan 7.570 euro.
Ligt je netto belastbare jaarinkomen hoger dan 27.030 euro?
De belastingvrije som bedraagt dan slechts 7.270 euro.
Heb je één of meerdere kinderen fiscaal ten laste? Dan wordt de vrijgestelde inkomensgrens verhoogd.
Inkomensschijf belastingen
Op het overblijvende bedrag zal je dus belastingen moeten betalen. Hoeveel? Dat hangt af van de
inkomensschijf.
Inkomensschijf belastingen met percentages
INKOMENSSCHIJF
0 - 11.070 euro

PERCENTAGE

11.070 – 12.720 euro

30%

12.720 – 21.190 euro

40%

21.190 – 38.830 euro

45%

25%

>38.830 euro

50%

Voorbeeld: Thomas studeert management maar heeft ondertussen een kleine onderneming als IT-consulent. Hij
heeft hieruit een netto-belastbaar jaarinkomen van 19.500 euro. Als hij niet in aanmerking komt voor bijkomende
belastingverminderingen zal hij 4.082 euro belastingen moeten betalen.
Inkomensschijf

Percentage

Belastbaar bedrag

Te betalen

0 - 11.070 euro

25%

11.070 – 7.570

3.500 x 25% = 875 euro

11.070– 12.720 euro

30%

12.720 – 11.070

1.650 x 30% = 495 euro

12.720 – 21.190 euro

40%

19.500 – 12.720

6.780 x 40% = 2.712 euro

TOTAAL

4.082 euro
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In hoofde van de ouders: fiscaal ten laste blijven
Om ten laste te kunnen zijn van de ouders, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden.
-

Deel uitmaken van hun gezin op 1 januari 2018 (voor het aanslagjaar 2018)

-

Geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor de ouders
Bijvoorbeeld, men helpt de ouders tijdens de vakantie in de familieslagerij. Het loon dat men ontvangt is
een beroepskost voor de ouders. Men kan dan het kind niet als ten laste beschouwen!

-

De nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden
Dat bedrag varieert al naar gelang uw ouders gezamenlijk of alleen worden belast.
Wat is het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen om ten laste te blijven van de ouders?
Dit bedrag varieert al naar gelang of de ouders gezamenlijk of alleen worden belast. De eerste 2.660 euro
van het bruto-inkomen moeten niet meegeteld worden voor het vaststellen van de netto
bestaansmiddelen.
Als de ouders …
Gezamenlijk worden belast
Alleen worden belast en

Maximumbedrag bijverdienen – inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019)
3.270 €
de student wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd
4.720 €
de student wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd
5.990 €

Om te weten of het grensbedrag in deze tabel niet overschreden wordt:
Van het bruto belastbaar inkomen mag 2.720 euro afgetrokken worden (vrijgestelde schijf voor de
nettobestaansmiddelen in 2018). Op dit verschil mag ook een forfait van 20% beroepskosten toegepast
worden.
In het geval dat de ouders gezamenlijk belast worden, betekent dit dat er maximum maar 6.660 euro bruto
mag bijverdiend worden om fiscaal ten laste te kunnen blijven (som van alle inkomsten : eventueel som van
inkomen als student-zelfstandige en inkomen als jobstudent).
De rekensom in dit geval :
Inkomen 6.660 euro bruto
- 2.720 euro vrijgesteld bedrag
3.940 euro
- 788 euro (20 % beroepskosten van 3.940 euro)
3.152 euro netto
Nog meer info:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/nettobestaansmiddelen
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