
Het statuut 
student-

zelfstandige 



Wat zijn de voorwaarden?

• Studenten tussen 18 en 25 jaar

• Starten kan vanaf het kwartaal waarin je 18 wordt tot en met het derde
kwartaal van het jaar waarin je 25 wordt

• Ingeschreven zijn aan een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling

• 27 studiepunten of 17 lesuren per week

• Beoogde diploma moet erkend zijn door de bevoegde overheden.

• Aanvragers moeten een bewijs van inschrijving bezorgen aan hun
sociaal verzekeringsfonds

• Regelmatig lessen volgen

• Doen ze dat niet, dan dreigen ze het statuut van student-zelfstandige
te verliezen
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Starten als student - zelfstandige

Naar het 
ondernemingsloket

Sociale zekerheid 
als zelfstandige

BTW

Praktisch



Ondernemingsloket



Ondernemingsloket: 
Wat doen ze?

KBO BE +

KBO behandeling

Inschrijving / wijziging / 
schrapping van uw 
onderneming in de 
Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO)

Ondernemingsnummer

Toekennen van 
ondernemingsnummer 

eenmanszaak

Andere

Aanvullende diensten

BTW/vergunningen 



Ondernemingsloket

Inschrijving in de “Kruispuntbank der Ondernemingen” 
(KBO)

• Startdatum

• Naam + handelsnaam

• Bankrekeningnummer

• Vestiging(en)

• Activiteiten 



Ondernemingsloket: 
Kostprijs

€92,50

€66,50

Wettelijk tarief

Aanvullende diensten:

BTW – activatie / Vergunningen





BTW



BTW

BTW-regeling

Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

●● Jaaromzet van je onderneming < €25.000 (excl btw) = kan je in 
sommige gevallen kiezen voor de vrijstellingsregeling

●● !Niet van toepassing voor ondernemingen die werken in 
onroerende staat doen (bv klusjesmannen)

Kwartaalaangiften

Tot een omzet van een €2.500.000 (excl btw) 
kan je kiezen voor kwartaalaangiften.

Maandaangiften

Is je jaaromzet > €2.500.000 (excl btw), dan moet je maandaangiften 
doen.



BTW

BTW-activatie aanvragen

Het 
bankrekeningnummer 
van je onderneming 
bij de hand hebben

Ondernemings-
nummer kennen

Weten welke 
btw-regeling je wil 

aanvragen

1 2 3



Sociaal 
statuut 





Student – zelfstandige
Sociale bijdragen

NBJ < €7.329,22

Vrijstelling 

geen sociale bijdragen

NBJ = €7.329,22
Of    < € 14.658,44

Vrijstelling tot €7.329,22

20,5 % sociale bijdragen 
op het verschil

NBJ > €14.658,44

bijdragen betalen als een 
zelfstandige in 
hoofdberoep





Kwartaalbijdragen

1 januari tot 

31 maart

1 oktober tot

31 december

1 juli tot 

30 september

1 april tot

30 juni 

➔ Ondeelbaar







Situatie:

• Start: 10/01/2022
• Inkomen 01/01 – 31/12 = 6.000 euro
• Jaarinkomen = 6.000 euro

Voorbeeld 2

Toon

Sofie moet geen sociale bijdragen betalen 



Groeipakket



GROEIPAKKET STUDENT-
ZELFSTANDIGE

Vanaf 1 januari 2021:

• Zolang het netto belastbaar jaarinkomen < 14.658,44euro
• Groeipakket blijft behouden

• Cumulatie jobstudent en student zelfstandige
• Netto belastbaar inkomen < 14.658,44
• Max 475 uren als jobstudent 



Belastingen



Belastingen    => Inkomen als zelfstandige en jobstudent
Belastingvrije som

Elke student, ouder dan 18jaar, 
moet jaarlijks een

belastingaangifte indienen. 

Verdien je in totaal minder 
dan 9.270 euro NBJ dan ben je 

in principe geen fiscale aangifte
en geen belasting

verschuldigd

Heeft je klant één of 
meerdere kinderen fiscaal ten 

laste? 

Dan wordt de vrijgestelde
inkomensgrens verhoogd.



Fiscaal ten laste



Fiscaal ten laste => inkomen als zelfstandige en jobstudent

Wil je klant fiscaal ten laste blijven van zijn ouders?
Dan mag zijn netto belastbare jaarinkomen de volgende maximumbedragen niet overschrijden:

€3.490
als zijn de ouders samen

worden belast.

€5.040
als de ouders afzonderlijk

worden belast en 
je klant fiscaal niet als

gehandicapt wordt
beschouwd.

€6.400
als de ouders afzonderlijk
worden belast en je klant
fiscaal als gehandicapt

wordt beschouwd.

Er wordt een eerste inkomstenschijf van 2.910 euro vrijgesteld van de beoordeling of de student-zelfstandige 
persoon ten laste is. 
Van de overgebleven som mogen werkelijke of forfaitaire (20%) kosten afgetrokken worden.



Situatie
Lander studeert politieke wetenschappen en werkt
af en toe als een dj

Touria

Ouders
zijn getrouwd, 

worden dus
gezamenlijk

belast.

€ 
4.340

€ 2.910
Vrijgesteld

van 
beoordeling

Verdient

€ 7.250

Bruto jaarinkomen

20% 
forfaitaire 
kosten* 

aftrekken

€ 3.472
blijft over, 
belastbaar 
inkomen

Lander valt 
onder de grens 
van € 3.490 en 

kan dus ten 
laste blijven 

van zijn 
ouders.

Lander



Xerius Drive







Mogelijke situaties



Het statuut ‘Student – Zelfstandige”
Wanneer wijzigt dit naar hoofdberoep?

01 03

02 04
Elke student ondernemer kan 
(indien voldoen aan 
voorwaarden) in het jaar waarin 
hij 25 jaar wordt, een student-
zelfstandige blijven tot het einde 
van het 3e kwartaal 

Slechts vanaf het vierde 
kwartaal zal men wijzigen naar 
de categorie hoofdberoep                                                             

Bij vroegtijdig stopzetten van 
studies wijzigt men in het 
kwartaal van stopzetting naar de 
categorie hoofdberoep

Ook bij afstuderen wijzigt men 
pas vanaf het vierde kwartaal naar 
de categorie hoofdberoep,



Omschakelen naar hoofdberoep, wat 
houdt dit in?

• Je bouwt geen rechten op via een ander statuut

• Alle rechten worden opgebouwd via het sociaal statuut als zelfstandige. 

• Er dient altijd een forfaitaire minimumbijdrage betaald te worden
• Eventueel toepassing van de starterskorting







Situatie:

• Start: 01/01/2022
• Afgestudeerd 30/06/2022
• Vanaf 4de kwartaal naar hoofdberoep
• Inkomen 01/01 – 30/06: 2.000 euro
• Inkomen 01/07 – 31/12: 5.000 euro
• Jaarinkomen = 7.000 euro
• 4e kwartaal in hoofdberoep!!

Toon

Tip: vraag starterskorting aan



Situatie:

• Start: 01/01/2022
• Afgestudeerd 30/06/2022
• Vanaf 4de kwartaal naar hoofdberoep
• Inkomen 01/01 – 30/06: 6.000 euro
• Inkomen 01/07 – 31/12: 9.000 euro
• Jaarinkomen = 15.000 euro
• 4 kwartalen in hoofdberoep!!

Toon

Tip: beperk inkomen van einde student-
zelfstandige indien mogelijk



Afstuderen en geen job vinden? 

• Stel dat je afstudeert en je vindt geen job tegen 1/10/2022
• Omschakeling naar hoofdberoep vanaf het 4e kwartaal (1/10/2022)

• Eventueel de starterskorting toepassen

• Zelfstandige activiteit stopzetten 



Omschakelen naar bijberoep wat houdt 
dit in? 
• Er moet minstens een halftijds contract zijn op de eerste werkdag van het 4e

kwartaal. 

• Minstens halftijds is 19/38 – 20/40 - …

• Opgelet bij minstens halftijds (bv. Onbetaald verlof…)
• Onderwijs: Vast benoemd is 60% tewerkstelling



Wat als je vroeger in het academiejaar 
stopt met studeren?

• Als je tijdens het academiejaar stopt met studeren dan dien je in dat kwartaal 
omgeschakeld te worden naar hoofdberoep. 



Ann Schoenmaekers
Adviseur partners & ondernemers

ann.schoenmaekers@xerius.be

0479/903524

Veel succes en ondernemingszin!

mailto:ann.schoenmaekers@xerius.be

