
Een nieuw statuut voor de student-ondernemers

Op dit moment heeft een student die begint als zelfstandige het statuut van zelfstandige in bijberoep (art.37).

Voor de sociale bijdragen betekent dit het volgende (barema’s 2016) :
• De student betaalt geen bijdragen indien zijn jaarlijkse inkomsten minder dan 1439,42 EUR bedragen.
• De student betaalt (verminderde) bijdragen indien zijn jaarlijkse inkomsten tussen 1439,42 EUR en 6815,52 EUR 

liggen.
• De student betaalt bijdragen gelijk aan deze van de zelfstandigen in hoofdberoep (21,5%) indien zijn jaarlijkse 

inkomsten hoger liggen dan 6815,52 EUR.

De Ministerraad heeft echter de oprichting goedgekeurd van het statuut van student-ondernemer. Het voorontwerp 
van wet creëert een nieuw statuut voor de studenten-ondernemers die jonger zijn dan 25 en die reglementair 
ingeschreven zijn voor de lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen, erkend door een bevoegde 
autoriteit in België.

Dit toekomstige statuut voorziet:
• Een gunstig stelsel van sociale bijdragen voor studenten van wie de inkomsten lager liggen dan de wettelijke 

drempel voor zelfstandigen in hoofdberoep (13010,66 EUR voor 2016).
• Vrijstelling van bijdragen indien de jaarlijkse inkomsten lager liggen dan 6.505,33 EUR
• Tarief van 21% (20,5% vanaf 2018) op de inkomstenschijf tussen 6505,33 EUR en de drempel van 13010,66 EUR

• Het behoud van rechten op gezondheidszorgen als persoon ten laste als de inkomsten lager zijn dan 6505,33 EUR. 
(en als titularis indien de student bijdragen betaalt). De periodes waarvoor de student bijdragen betaalt tellen mee 
om rechten te openen op het vlak van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

• Dat de inkomsten uit alternerend leren niet in aanmerking worden genomen als bestaansmiddel van de 
studenten om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders.

De inwerkingtreding van deze toekomstige wet is voorzien voor 01/01/2017.
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Sociaal verzekeringsfonds  
voor zelfstandigen
TEL. 02/743.05.10/FAX. 02/734.04.79
svk@steuntelkander.be
n n n

Eunomia, ondernemingsloket
TEL. 02/743.04.82/FAX. 02/743.04.84
eunomia@steuntelkander.be
n n n

Sociaal Fonds, afdeling ziekenfonds
TEL. 02/743.05.40/FAX. 02/743.02.25
sect.ziekenfonds@steuntelkander.be
n n n

I.F.Z.– Interprofessionele Federatie  
voor Zelfstandigen
TEL. 02/743.05.30/FAX. 02/743.05.25
ifz@steuntelkander.be
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De Fiscus heeft bedrijfsleiders in het vizier

Sinds 1 januari 2014 voert de fiscus meer controle uit op de bezoldigingen die worden toegekend aan bedrijfslei-
ders. De fiscale administratie heeft vastgesteld dat de schuldenaars van dit type bezoldiging geregeld niet de 
verschuldigde bedrijfsvoorheffing hierop doorstorten. Opgelet, want overtreders zullen beboet worden!

Bedrijfsleiders en bedrijfsvoorheffing

De bezoldigingen die u ontvangt als bedrijfsleider zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Deze moet wor-
den ingehouden door de werkgever en doorgestort aan de fiscale administratie binnen de 15 dagen na het ein-
de van de maand waarin de bezoldiging werd betaald of toegekend.

Het niet respecteren van deze verplichting kan tot gevolg hebben dat er interesten wegens laattijdige betaling 
worden aangerekend en dat er administratieve sancties worden opgelegd.

Het belastbare bedrag van deze bezoldiging dient vermeld te worden op de fiscale fiche 281.20.

Hoe kan Steunt Elkander u van dienst zijn? 
Via onze partner SSE-ENTRAIDE, specialist op dit vlak, helpen wij u verder alle wettelijke procedures te voltooien .
Indien u vragen hebt of extra uitleg wenst, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer  02/701.96.40, wij 
helpen u graag verder.
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De 10de editie van de Dag van de Ambachten gaat door op zondag 27 november 2016

De dag van de Ambachten is een nationaal evenement open voor alle ambachten van België
en is gratis voor het publiek.

Elk jaar worden de soms nog te bescheiden ambachtslieden onder de aandacht gebracht.
Deze dag is een unieke kans voor de ambachtslieden om hun prestaties en creaties te
presenteren aan het grote publiek.

De Dag van de Ambachten is een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
georganiseerd met de steun van de federale minister van KMO’s en Zelfstandigen.

Meer info op www.dagvandeambachten.be

Invloed van de nieuwe bijdrageberekening op een aanvraag tot verminderde 
bijdrage artikel 37

Een zelfstandige in hoofdberoep kan onder bepaalde voorwaarden onder de minimumbijdrage in hoofdberoep gaan op basis van ART 37  
(gelijkstelling met een bijberoep) van het KB van 19/12/1967.

De toepassing blijft onveranderd, de zelfstandige moet kunnen bewijzen dat hij wel degelijk aan de voorwaarden voldoet om überhaupt  
een beroep te kunnen doen op ART 37. De toekenning wordt echter op voorlopige basis gedaan.  
Het recht op ART 37 wordt pas definitief als de inkomsten van het jaar waarvoor de aanvraag werd gedaan voldoen aan de toepassingsvoorwaarden.

Zelfstandigen aan wie ART 37 werd toegekend en waarvan blijkt dat, op basis van de definitieve inkomsten van het bijdragejaar, zij te weinig zouden 
hebben betaald, zullen een verhoging aangerekend krijgen. De manier van de berekening van deze verhogingen hangt af van het feit of dat er na de 
regularisatie nog een recht op de toepassing van art 37 blijft bestaan.

• Behoud van recht op ART 37 na regularisatie

 Verhogingen door een verkeerde inschatting van de inkomsten en een onrechtmatige aanvraag tot vermindering

 Een zelfstandige die een vrijstelling of een verminderde bijdrage heeft aangevraagd en heeft bekomen, zal een verhoging aangerekend krijgen 
wegens onrechtmatige aanvraag tot vermindering (artikel 11bis) wanneer blijkt dat hij te weinig heeft betaald. Hij behoudt het recht op ART 37  
als de definitieve inkomsten onder de toepassingsdrempels blijven.

Noot: Zelfstandigen die geen of verminderde bijdragen verschuldigd zijn aangezien hun inkomsten voor de berekeningsbasis van de voorlopige bijdrage zich onder de bijdrage- 
drempel van art 37 bevonden, zullen geen verhogingen aangerekend krijgen indien blijkt dat hun definitieve inkomsten onder de toegestane drempel van ART 37 valt  
(Barema 2016: 6815,52 EUR)

• Verlies van recht op art 37 na regularisatie

 Verhogingen wegens onrechtmatige aanvraag tot toepassing van art 37

 Een zelfstandige die, na regularisatie, blijkt te veel verdiend te hebben om nog recht te hebben op de toepassing van art 37 en minstens de 
minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd was, zal de klassieke verhogingen van 3% en 7% (artikel 44 en 44 bis ARS) 
aangerekend krijgen en dit met terugwerkende kracht vanaf het kwartaal van opeisbaarheid.


