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Aantal studenten met eigen zaak in de lift
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Steeds meer studenten beginnen een eigen zaak. Sinds begin dit jaar zijn dat er al 2.585, of ruim twee derde meer dan in dezelfde
periode van vorig jaar. Dat is vooral te danken aan het nieuwe fiscaal gunstige statuut.

Het nieuwe statuut om als zelfstandige te werken in combinatie met hogere studies kan steeds meer studenten overtuigen. Sinds
begin dit jaar kunnen studenten aan een gunstregime hun eigen zaak beginnen. In de eerste vier maanden van het jaar stonden
2.585 studenten ingeschreven als zelfstandige. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) op een
parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Griet Smaers.

Met het statuut kunnen studenten tot 25 jaar als zelfstandige aan de slag tegen gunstige voorwaarden. Ze moeten minstens halftijds
studeren, anders wordt de zelfstandige activiteit hun hoofdberoep. Als ze niet te veel uren werken, kunnen ze hun kinderbijslag
behouden. Voor zover hun inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt, blijven ze ook aangesloten bij het ziekenfonds van hun ouders.
Een student-ondernemer kan makkelijker fiscaal ten laste blijven van zijn ouders. Student-ondernemers betalen geen sociale bijdragen
zolang de bruto-inkomsten niet meer 6.648 euro bedragen. Tot 13.296 euro is er een verminderde bijdrage.

De 2.585 studerende zelfstandigen in het nieuwe statuut zijn moeilijk te vergelijken met de student-ondernemers vorig jaar. Omdat
daarover geen aparte data werden bijgehouden was het onduidelijk hoeveel studenten hun eigen zaak opstartten. Volgens schattingen
van Borsus bedroeg het aantal studenten met een zelfstandige activiteit vorig jaar maximaal 1.500. Door het nieuwe statuut is hun
aantal dus met 72 procent toegenomen.

'Dit toont dat de lastenverlaging voor student-ondernemers haar vruchten afwerpt', zegt Kamerlid Smaers. 'Studenten kunnen nu zelf
de financiële voor- en nadelen afwegen en op basis daarvan kiezen om als zelfstandige in hoofdberoep te werken of als student-
ondernemer met de gunstige bijdrageregeling.'

Van de aanvragers kregen dit jaar 203 studenten, of 10 procent, het statuut niet omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. Meestal
begint de zelfstandige activiteit als iemand al even studeert, op de leeftijd van 20 tot 24 jaar.
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