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De student-zelfstandige: 
informatiefiche 
aanvraag - inschrijving
Om ondernemen aantrekkelijker te maken voor studenten, werd er op 1 januari 2017 een nieuw statuut 
ingevoerd voor de student-zelfstandige. Bedoeling is dat ondernemende studenten kunnen genieten 
van een voordelige bijdrageregeling.

1. Het statuut van de student-zelfstandige
1.1 Wanneer kom ik in aanmerking?
• U bent tussen 18 en 25 jaar oud. Concreet betekent dit dat u ten vroegste kunt aansluiten vanaf het kwartaal waarin u 18 wordt en dat 

het statuut afloopt op 30 september van het jaar waarin u 25 wordt.
• U volgt studies in een erkende onderwijsinstelling en wordt eventueel zelfs begeleid door uw school bij een ondernemingsproject.
• U bent ingeschreven 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.
• U volgt regelmatig de lessen en kan dit aantonen aan de hand van een attest opgesteld door uw school. Indien uw school u dit niet 

kan bezorgen, kunt u een attest voorleggen waarin bevestigd wordt dat u hebt deelgenomen aan de examens. Is dat niet het geval, 
dan riskeert u het statuut van student-zelfstandige te verliezen. U wordt dan beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep en u zal een 
bijdrage moeten betalen die ongeveer 700 euro per kwartaal bedraagt. 

• U oefent een zelfstandige activiteit uit of bent van plan er een uit te oefenen (u werkt dus niet onder het gezag van een werkgever).

Als sociaal verzekeringsfonds moeten wij regelmatig controleren of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Daarom vragen we u 
om ons zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Bent u geen regelmatige student meer, of kunt u door overmacht de examens niet 
afleggen? Neem contact met ons op en we zoeken samen naar de beste oplossing.

1.2 Hoe vraag ik dit voordelige statuut aan?
Indien u denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u het statuut van student-zelfstandige aanvragen via bijgevoegd 
aanvraagformulier. U vult het formulier volledig in, ondertekent het en stuurt het ons op via de post of via e-mail. Gelieve ons ook een 
inschrijvingsattest te bezorgen, ingevuld of opgesteld door uw onderwijsinstelling. U vindt hiervan een voorbeeld als bijlage. Als u dit 
wenst, kunt u de formulieren ook binnenbrengen in één van onze kantoren (vind het dichtstbijzijnde kantoor via onze website:  
www.liantis.be/kantoren).  

2. Welke sociale bijdragen zal ik betalen?
Het statuut van student-zelfstandige laat studenten toe lagere sociale bijdragen te betalen als hun inkomen als zelfstandige beperkt 
blijft. Er kunnen zich 3 situaties voordoen:
• Is uw inkomen lager dan/gelijk aan 6.996,88 euro, dan betaalt u geen sociale bijdragen.
• Ligt uw inkomen tussen 6.996,88 euro en 13.993,78 euro, dan betaalt u een bijdrage van 20,5% op het gedeelte van uw inkomen boven 

6.923,69 euro. 
• Is uw inkomen hoger dan/gelijk aan 13.993,78 euro, dan betaalt u bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Dit betekent dat u 

minstens een bijdrage van ongeveer 700 euro per kwartaal betaalt.

Als u nog geen 3 jaar actief bent als zelfstandige, dan wordt er een voorlopige minimumbijdrage aangerekend van zo’n 80 euro per 
kwartaal. Wanneer uw werkelijke inkomsten gekend zijn, wordt die voorlopige bijdrage herzien. In afwachting van de herziening, kunt u 
de voorlopige bijdrage al laten aanpassen om ze beter af te stemmen op uw definitieve inkomsten van het bijdragejaar.
Bent u geen volledig kalenderjaar actief als zelfstandige? Hou dan rekening met het feit dat het inkomen uit een onvolledig bijdrage-
jaar omgezet wordt naar een volledig jaarinkomen (= proratiseren) alvorens de definitieve bijdrage berekend wordt. Om uw inkomen 
om te zetten naar een jaarinkomen deelt u het inkomen verdiend tijdens de 1, 2 of 3 kwartalen van aansluiting door het aantal kwarta-
len van aansluiting en vermenigvuldigt u het met 4.

Opgelet! Het statuut van student-zelfstandige geeft u, wanneer u geen bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, geen 
enkel recht inzake arbeidsongeschiktheid, pensioen, moederschapsverzekering, moederschaps-hulp, overbruggingsrecht, gezinsbij-
slag voor uw kinderen en mantelzorguitkering.
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3. Kan ik ten laste van mijn ouders blijven?
Indien u aan de slag gaat als student-zelfstandige, dan kan dit gevolgen hebben voor uw ouders inzake terugbetaling van gezondheids-
zorgen, kinderbijslag en belastingen. Afhankelijk van uw inkomsten is het immers mogelijk dat u niet meer ten laste kunt zijn van hen.

3.1 Gezondheidszorgen
• Uw inkomsten zijn lager dan 13.993,78 euro: u blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging.
• Uw inkomsten zijn hoger dan/gelijk aan 13.993,78 euro: u bent niet meer ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de  

geneeskundige verzorging.

3.2 Kinderbijslag
Betaalt u sociale bijdragen in hoofdberoep (zie punt 2 van deze fiche), dan is de kans groot dat u uw recht op kinderbijslag verliest 
voor de betrokken kwartalen. Contacteer uw kinderbijslagfonds voor meer informatie hierover!

3.3 Fiscaal ten laste blijven*
Als uw netto bestaansmiddelen beperkt blijven tot 3.330 euro, dan blijft u fiscaal ten laste van uw ouders. Dit bedrag wordt verhoogd 
tot 4.810 euro voor een alleenstaande ouder (en tot 6.110 euro als u een handicap heeft). De eerste 2.780 euro van uw bruto-inkomen 
hoeft u niet mee te tellen voor het vaststellen van uw netto bestaansmiddelen. Komen ook niet in aanmerking: kinderbijslag, studie-
beurzen, de eerste 3.330 euro aan onderhoudsuitkeringen,…

Let op! Overschrijdt u deze grens, dan bent u niet meer fiscaal ten laste en betalen uw ouders mogelijk meer belastingen. 

Voor meer uitleg over de berekening van uw netto bestaansmiddelen, kunt u terecht op de volgende website:  
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/nettobestaansmiddelen. 
Zoals elke belastingplichtige zal u bovendien een belastingvrije som genieten voor het inkomen dat voortvloeit uit de uitoefening van 
uw activiteit. Als uw belastbaar inkomen niet hoger is dan 8.860 euro, zult u in principe geen belastingen moeten betalen. 

Opgelet! Als u een loon krijgt uit de eenmanszaak van uw ouders en zij brengen dit in als beroepskost, dan kunt u niet meer fiscaal ten 
laste zijn. Wanneer u een bezoldiging krijgt uit de vennootschap van uw ouders, dan mag deze 2.000 euro bedragen (bruto). Verdient u 
meer, dan mag de bezoldiging maximum de helft vormen van uw totale belastbare inkomsten (met uitzondering van de onderhouds-
uitkeringen).

* cijfers geldig voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)

4. Wenst u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij uw persoonlijke klantverantwoordelijke. Zijn/haar gegevens vindt u steeds bovenaan 
de brieven die u ontvangt of via www. liantis.be/nl/myliantis.
U kunt ook onze uitgebreide brochure raadplegen over “studeren en werken als zelfstandige”. Deze vindt u terug op onze website of 
kunt u verkrijgen via uw klantverantwoordelijke.
Voor meer details omtrent kinderbijslag, gezondheidszorg en fiscaliteit, raden we u aan contact op te nemen met respectievelijk uw 
kinderbijslagfonds, uw ziekenfonds of uw boekhouder.
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Aanvraagformulier voor het  
statuut van student-zelfstandige
DEEL 1: in te vullen door de student 

(Bestemd voor het sociaal verzekeringsfonds)

voornaam   naam

rijksregisternummer

tel.  e-mail

Ik, ondergetekende,

 Ik vraag het statuut van student zelfstandige aan vanaf   /  / 

 OF voor het / de volgend(e) school- of academiejaar/ jaren:

 / 

 / 

 / 

Mijn Universiteit of Hogeschool begeleidt mij bij mijn ondernemingsproject:

 neen   ja, sinds:   /  / 

Onderwijsinstelling waar ik lessen volg (naam, stad en land van de onderwijsinstelling):

Ik verbind me ertoe de lessen regelmatig te volgen tijdens het school-of academiejaar / de jaren waarvoor ik het statuut van stu-
dent-zelfstandige aanvraag.

Ik verbind me ertoe om Liantis te informeren over elke wijziging betreffende mijn studies of mijn beroepsactiviteit (bijvoorbeeld: 
stopzetting van de studies, stopzetting van (de begeleiding bij) het ondernemingsproject, uitoefening van een beroepsactiviteit in 
loondienst, verderzetting van de studies in het buitenland, etc.). Liantis heeft mij geïnformeerd dat ik als student-zelfstandige enkel 
afgeleide rechten (als persoon ten laste) heb inzake kinderbijslag en terugbetaling van gezondheidszorgen. 

datum  plaats

handtekening



Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw 
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel • KBO-nr. 0409.088.689, RPR Brussel • info@liantis.be • 02 212 22 30 • liantis.be
De student-zelfstandige: informatiefiche - aanvraag - inschrijving

4/4
FI/00211/19/12/001/NL

Attest van inschrijving  
van de student-zelfstandige
DEEL 2: in te vullen door de onderwijsinstelling 

(Bestemd voor het sociaal verzekeringsfonds van de student-zelfstandige)

School- of academiejaar   /  

voornaam student   naam student

rijksregisternummer

naam en adres van de onderwijsinstelling

onderwijs waarvoor de student is ingeschreven in uw instelling

1. Studies in België: is de student in uw instelling ingeschreven voor minstens 27 studiepunten?  ja       neen
Indien neen: is de student ingeschreven voor minstens 17 lesuren per week  
(verplichte stage-uren of praktijkoefeningen inbegrepen)?  ja       neen

 Wordt de student begeleid in zijn ondernemingsproject door uw instelling?  ja       neen

 Geniet de student een verlengde zittijd voor de indiening van zijn/haar verhandeling?  ja       neen

Indien ja: voorziene datum voor de indiening van de verhandeling:   /  /  .

2. Studies in het buitenland: is het onderwijs gevolgd door de student erkend door een  
bevoegde overheid van uw land?  ja       neen

 Is de student ingeschreven voor minstens 17 lesuren per week  
(verplichte stage-uren of praktijkoefeningen inbegrepen) of voor minstens 27 ECTS?  ja       neen

3. Is de student ingeschreven voor het volledige school-of academiejaar?  ja       neen

 Indien neen: begin- en einddatum van de inschrijving:   /  /   tot   /  /  

Ik, ondergetekende,

verklaar dit formulier correct te hebben ingevuld.

datum  plaats

handtekening stempel van de onderwijsinstelling

U kunt uw bewijs van inschrijving ook 

downloaden via het studentenportaal van de 

onderwijsinstelling waar u de lessen volgt.  

Het invullen van dit attest is dan niet meer nodig.
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