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Ik wil starten als student-zelfstandige
Voorwaarden
• Studenten tussen 18 en 25 jaar.
Vanaf het kwartaal waarin je 18 jaar wordt tot en met het 3de kwartaal van het jaar waarin je 25 jaar wordt
• Ingeschreven zijn aan een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling.
- Minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week.
- Beoogd diploma is erkend door de bevoegde overheden.
• Regelmatig lessen volgen.
• Sluit je aan vanaf 01/09/2020? Dan vragen we een schoolattest en een aanvraagformulier op.

Sociale bijdragen
De sociale bijdragen als student-zelfstandige zijn afhankelijk van jouw netto belastbaar jaarinkomen:
• 0 euro tot 6.996,89 euro
Een forfaitaire minimumbijdrage van 81,76 euro per kwartaal of vrijstelling aanvragen.
• 6.996,89 euro tot 13.993,78 euro
Je betaalt 20,5% sociale bijdragen op het verschil tussen jouw netto belastbaar jaarinkomen en 6.996,89 euro.
• > 13.993,78 euro
Je betaalt bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Berekening sociale bijdragen
De sociale bijdragen worden altijd berekend op een netto belastbaar jaarinkomen. Als je geen volledig jaar actief
bent (3 kwartalen of minder), zal het inkomen herberekend worden naar het inkomen van een volledig jaar.
Ook bij een stopzetting moet er gekeken worden naar het (her)berekend jaarinkomen.
Formule: (werkelijk netto belastbaar inkomen / aantal actieve kwartalen) * 4
Voorbeeld 1
Sofie start op 1 april 2020 als student-zelfstandige. Voor de periode van april tot december heeft Sofie als
zelfstandige 6.000 euro verdiend. Hoe worden de sociale bijdragen voor de 3 kwartalen berekend?
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Herberekening: 6.000 / 3 * 4 = 8.000 euro
De berekeningsbasis bedraagt dus 8.000 euro. Hiervan trek je de vrijstellingsgrens af (6.996,89 euro),
en op het verschil betaal je 20,5% sociale bijdragen.
Voorbeeld 2
Maarten stopt met zijn zelfstandige activiteiten op 31/03/2020. Hij heeft in dit kwartaal 1.000 euro verdiend.
Hoe worden de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal berekend?
Herberekening: 1.000 / 1 * 4 = 4.000 euro
De berekeningsbasis bedraagt dus 4.000 euro. Dit ligt onder de vrijstellingsgrens van 6.996,89 euro,
dus er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd.
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Gevolgen
Groeipakket (kinderbijslag)
Vanaf 1 januari 2020:
• Zolang het netto belastbaar jaarinkomen de grens van 13.993,78 euro niet overschrijdt, blijft het Groeipakket
(kinderbijslag) behouden (als student-zelfstandige maakt het niet uit hoeveel uren je werkt).
• Cumulatie jobstudent: een student-zelfstandige met een netto belastbaar jaarinkomen lager dan 13.993,78 euro
per jaar mag daarnaast ook als jobstudent 475 uren per jaar werken en het Groeipakket (kinderbijslag) behouden.

Belastingen
Opgelet: om de belastingen te berekenen worden de inkomsten als student-zelfstandige opgeteld met het inkomen
verdiend als jobstudent.
• Elke student, ouder dan 18 jaar, moet jaarlijks een belastingaangifte indienen.
• Verdien je in totaal minder dan 8.860 euro netto belastbaar jaarinkomen, dan ben je in principe geen fiscale
aangifte noch belasting verschuldigd.
Op het bedrag boven 8.860 euro betaal je belastingen (afhankelijk van de belastingschijf).

Fiscaal ten laste
Opgelet: om te weten of de student nog fiscaal ten laste is, worden de inkomsten als student-zelfstandige opgeteld
met het inkomen verdiend als jobstudent.
Formule
Netto belastbaar jaarinkomen
– 2.780 euro (vrijgestelde som)
– werkelijke kosten of 20% forfaitaire kosten

Om fiscaal ten laste te blijven van je ouders, mag je na toepassing van de bovenstaande formule de volgende
grenzen (netto belastbaar jaarinkomen) niet overschrijden:
Ouders gezamenlijk belast

3.330 euro

Ouders afzonderlijk belast

4.810 euro

Ouders afzonderlijk belast en klant fiscaal als handicap beschouwd

6.110 euro
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Einde statuut student-zelfstandige
Wanneer
• De student wordt 25 jaar.
Tot en met het 3de kwartaal van dat jaar kan je het statuut student-zelfstandige behouden.
Hierna kan de student-zelfstandige:
› stoppen met zijn zelfstandige activiteiten.
› omschakelen naar de categorie hoofdberoep.
› omschakelen naar de categorie bijberoep op voorwaarde van minstens halftijdse loontrekkende activiteiten.
• De student zet zijn studies vroegtijdig stop of studeert af in de eerste helft van het jaar.
In het kwartaal van stopzetting kan je het statuut student-zelfstandige niet meer behouden.
• De student studeert af.
Wanneer je afstudeert, kan je eveneens het statuut student-zelfstandige behouden tot en met het 3de kwartaal.
(maximum tot het jaar waarin de leeftijd 25 jaar wordt bereikt)

Wat na het statuut student-zelfstandige?
Vanaf het vierde kwartaal heb je de volgende opties:
1
Hoofdberoep
Je wilt je enkel bezig houden met jouw zelfstandige activiteit en gaat daarnaast niet minstens halftijds werken.
Hier kan je wel de starterskorting toepassen, waardoor je niet direct de forfaitaire minimumbijdragen in hoofdberoep
hoeft te betalen.
		
		
		

Netto belastbaar jaarinkomen lager dan 7.226,46 euro
Netto belastbaar jaarinkomen lager dan 9.239,19 euro
Netto belastbaar jaarinkomen hoger dan 9.239,19 euro

381,66 euro per kwartaal
492,70 euro per kwartaal
739,05 euro per kwartaal

2 Bijberoep
Je werkt minstens halftijds vanaf de eerste werkdag van het vierde kwartaal (= 1 oktober 2020).
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3 Stoppen
Je zet jouw zelfstandige activiteiten stop. Houd hierbij rekening met de proratisering (zie formule voor de
berekening van de sociale bijdragen).
Xerius begeleidt jou bij elk van deze opties. Neem contact op via www.xerius.be/contact.
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Statuut student-zelfstandige stopt?
1

Ik studeer af in februari 2020 en heb van 1 januari tot eind februari nog 1.000 euro verdiend.

Helaas geldt het statuut student-zelfstandige niet meer voor het 1e kwartaal van 2020. Dit kwartaal zal worden
omgeschakeld naar de categorie hoofdberoep.
De student heeft de volgende opties:
1

De student-zelfstandige zet zijn zelfstandige activiteiten volledig stop.
Opgelet: dit kwartaal wordt omgeschakeld naar hoofdberoep.

2

De student-zelfstandige beslist om zijn activiteiten verder te zetten als zelfstandige in hoofdberoep.

Werk je minstens halftijds in loondienst vanaf het moment dat je afstudeert? Dan kan het 1e kwartaal omgeschakeld
worden naar de categorie bijberoep.

2 Ik word 25 jaar in juli en zou graag mijn statuut als zelfstandige verderzetten.
Tot en met 30/09/2020 behoud je het statuut van student-zelfstandige en vanaf 1/10/2020 word je omgeschakeld
naar de categorie hoofdberoep.
Indien de forfaitaire minimumbijdragen in hoofdberoep financieel niet haalbaar zijn, bestaat er een starterskorting
waarvan je gebruik kan maken gedurende de eerste 4 kwartalen in hoofdberoep.
Starterskorting van toepassing in dit voorbeeld vanaf 4e kwartaal 2020:
Netto belastbaar jaarinkomen lager dan 7.226,46 euro

381,66 euro per kwartaal

Netto belastbaar jaarinkomen lager dan 9.239,19 euro

492,70 euro per kwartaal

Opgelet: de sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar jaarinkomen, ongeacht de categorie
van aansluiting.
Cijfervoorbeeld:
De student-zelfstandige verdiende 1.000 euro in de eerste 3 kwartalen, en verdiende 20.000 euro in het laatste
kwartaal als hoofdberoep. In totaal werd er dus 21.000 euro verdiend.
De 4 kwartalen worden dan berekend volgens de categorie hoofdberoep.

3 Ik studeer dit jaar af en zou graag mijn statuut als zelfstandige verderzetten in bijberoep.
Tot en met 30/09/2020 behoud je het statuut van student-zelfstandige en vanaf 1/10/2020 word je omgeschakeld
naar de categorie bijberoep als je vanaf de eerste werkdag van oktober een minstens halftijdse doorlopende
tewerkstelling hebt bij een werkgever (bv. 19/38 of 20/40).
Indien er pas later in het kwartaal een tewerkstelling is (bv. vanaf 6 oktober), dan wordt de student vanaf het
vierde kwartaal aangesloten in de categorie hoofdberoep. Pas vanaf het volgende kwartaal kunnen we opnieuw
kijken of er in bijberoep aangesloten kan worden.
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Voorbeelden sociale bijdragen
Hoeveel sociale bijdragen betaal ik?
1

Ik ben gestart als student-zelfstandige op 01/01/2020 en verdiende 10.000 euro in het jaar 2020.
Aangezien de student-zelfstandige een volledig jaar actief geweest is als zelfstandige, zullen de inkomsten niet
herberekend worden. De vier kwartalen van 2020 zullen berekend worden op het netto belastbaar jaarinkomen
van 10.000 euro.
Berekening sociale bijdragen:
• 10.000 euro – 6.996,89 euro (vrijgesteld bedrag) = 3.003,11 euro (netto belastbaar jaarinkomen)
• 3.003,11 euro * 20,5% (wettelijk tarief) = 615,64 euro
• 615,64 euro + 3,05% (administratiekost) = 634,41 euro
• 634,41 euro / 4 = 158,60 (delen door 4 om de kwartaalbijdrage te bekomen)
De student-zelfstandige betaalt dus 158,60 euro per kwartaal aan sociale bijdragen.

2 Ik ben gestart als student-zelfstandige op 01/07/2020 en verdiende 3.000 euro
in de laatste 2 kwartalen van 2020.
Aangezien de student-ondernemer een onvolledig jaar aangesloten was, zullen de inkomsten herberekend
moeten worden. De twee kwartalen van 2020 zullen berekend worden op 6.000 euro.
Berekening geproratiseerd inkomen:
• 3.000 euro / 2 (actieve kwartalen) = 1.500 euro
• 1.500 euro * 4 = 6.000 euro (maal 4 om het jaarinkomen te bekomen)
Berekening sociale bijdragen: geen sociale bijdragen verschuldigd aangezien het netto belastbaar jaarinkomen
onder de vrijstellingsgrens van 6.996,89 euro ligt.

3 Ik ben gestopt als student-zelfstandige op 30/06/2020 en verdiende 4.000 euro
van januari 2020 tot en met juni 2020.
Aangezien de student-zelfstandige een onvolledig jaar aangesloten was, zullen de inkomsten herberekend
moeten worden. De twee kwartalen van 2020 zullen berekend worden op 8.000 euro.
Berekening geproratiseerd inkomen:
• 4.000 euro / 2 (actieve kwartalen) = 2.000 euro
• 2.000 euro * 4 = 8.000 euro
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Berekening sociale bijdragen:
• 8.000 euro – 6.996,89 euro (vrijgesteld bedrag) = 1.003,11 euro
• 1.003,11 euro * 20,5% (wettelijk tarief) = 205,64 euro
• 205,64 euro + 3,05% (administratiekost) = 211,91 euro
• 211,91 euro / 4 = 52,98 euro (delen door 4 om de kwartaalbijdrage te bekomen)
De student-zelfstandige betaalt dus 52,98 euro per kwartaal aan sociale bijdragen.
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4 Ik ben gestart als student-zelfstandige op 01/04/2020 en verdiende 12.000 euro
van april 2020 tot en met december 2020.
Aangezien de student-zelfstandige een onvolledig jaar aangesloten was, zullen de inkomsten herberekend
worden. De drie kwartalen van 2020 zullen berekend worden op 20.000 euro.
Berekening geprotariseerd inkomen:
• 12.000 / 3 (actieve kwartalen) = 4.000 euro
• 4.000 euro * 4 = 16.000 euro
Berekening sociale bijdragen:
Het inkomen ligt hoger dan 13.993,78 euro, dus geen vrijgesteld bedrag meer (= statuut hoofdberoep).
• 16.000 euro * 20,5% = 3.280 euro
• 3.280 euro + 3,05% (administratiekost) = 3.380,04 euro
• 3.380,04 euro / 4 = 845,01 euro
Om te weten of je belastingen moet betalen en of je al dan niet nog fiscaal ten laste bent, moeten wij je
doorverwijzen naar een boekhouder/accountant.
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Stappenplan student-zelfstandige
1

Start je voorbereiding

Een succesvolle start heeft een goede voorbereiding nodig. Met Xerius Drive ben je zeker dat je niets hebt gemist.
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2

Start je eigen zaak

Je voorbereiding is achter de rug. Tijd om er samen in te vliegen en je zaak op te starten!
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Dit brengen we voor jou in orde:
• We registreren je onderneming in de KBO (bij een eenmanszaak maken wij het ondernemingsnummer aan;
bij een vennootschap gebeurt dit door de griffie).
• We sluiten je aan als zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds (sociale bijdragen).
• We brengen de btw op de hoogte dat je van start gaat met btw-plichtige activiteiten.
• We helpen je verder met andere opstartformaliteiten, zoals de aanvraag van bepaalde vergunningen.
Om op te starten zijn de volgende formaliteiten noodzakelijk:
• weten welke activiteiten je gaat uitoefenen;
• een zakelijk bankrekeningnummer hebben;
• een eventuele handelsbenaming gekozen hebben.
Sluit je aan vanaf 01/09/2020? Dan vragen we voortaan ook een schoolattest en een aanvraagformulier op.

3

Kostprijs

Een eenmanszaak opstarten kost:
• 89,50 euro (wettelijk tarief) per vestiging voor de inschrijving als handelsonderneming in de KBO.
• 66,55 euro (incl. btw) voor de activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer (indien van toepassing).
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• De kostprijs van eventuele vergunningen, afhankelijk van je activiteiten.

