Ondernemen als student
Van de schoolbanken naar je eigen zaak

samen werkt.

“Je hebt nog je hele toekomst voor je.”
Dat hoor je als student waarschijnlijk wel vaker.
Maar die toekomst lijkt soms nog heel ver weg.
Eerst moet je nog syllabi doorploeteren,
zwoegen op examens en eindwerken afleveren.

Jij wil graag nu al werk maken van je eigen zaak.

En dat kan! Dankzij het statuut van student-zelfstandige kan
je naast je studie ook je eigen zelfstandige activiteit uit de grond
stampen. Voor een student is het trouwens voordelig om
te ondernemen.

Zelfstandige worden doe je natuurlijk niet zomaar.
Er komt wel wat denkwerk en voorbereiding bij kijken.
Bovendien moet je aan de voorwaarden voldoen en
moet je een aantal formaliteiten in orde brengen.

Je hoeft het niet alleen te doen.

Je kan bij Liantis terecht voor advies en handige
online oplossingen om vlot te starten.

samen werkt.
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Ondernemen
als student,
kan dat?
Zeker! Heb je een goed idee en kan je
niet wachten om het uit te werken?
Of wil je iets bijverdienen tijdens je
studies? Dan kan je student-zelfstandige
worden. Hoe de vork aan de steel zit,
lees je hieronder in het antwoord op
vier belangrijke vragen.
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Wanneer kom je in
aanmerking voor het statuut
van student-zelfstandige?
In België bestaan er drie statuten: ambtenaar, werknemer en zelfstandige.
Als student – ten laste van je ouders – kan je voor dat laatste kiezen en je eigen
zaak opstarten onder het statuut van student-zelfstandige. Je valt dan onder een
voordelige bijdrageregeling.
Lees: je hoeft weinig tot geen sociale bijdrage te betalen
(meer daarover in het volgende puntje).
Wil je van dat statuut gebruikmaken,
dan moet je aan deze voorwaarden voldoen:

		 Je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
		 Je studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België
of in het buitenland.

		 Je bent ingeschreven voor minimaal 27
studiepunten (ECTS) per schooljaar
of 17 lesuren per week om een erkend
diploma te behalen.

		 Je volgt regelmatig de lessen.

Neemt je onderwijsinstelling geen
afwezigheden op, dan kan je aan
de hand van een puntenlijst
aantonen dat je hebt deelgenomen
aan de examens.
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Kan je student-zelfstandige blijven
in de zomermaanden?
De overheid gaat ervan uit dat een academiejaar loopt vanaf het vierde
kwartaal van een jaar tot en met het derde kwartaal van het jaar daarop.
In de zomervakantie blijf je dus student en voldoe je nog altijd aan de
voorwaarden. Studeer je af in juni, dan behoud je het statuut van
student-zelfstandige nog tot eind september.
Wil je starten als student-zelfstandige tijdens de zomermaanden of in
september, met andere woorden tijdens het derde kwartaal? Dat kan niet op
basis van je inschrijving voor het komende academiejaar. We bekijken dan of
je kan aansluiten als student-zelfstandige op basis van je inschrijving tijdens
het voorbije schooljaar. Ook je laatste schooljaar in het middelbaar kan
daarvoor meetellen, als je tenminste 18 jaar bent.

Opgelet
Privéonderwijs telt niet mee
Volg je privéonderwijs, dan kom je niet in aanmerking voor het statuut
van student-zelfstandige, ook al heb je recht op kinderbijslag.
Dat laatste staat los van de voorwaarden voor het voordelige statuut
van student-zelfstandige. Maar de voorwaarde die zegt dat je moet
ingeschreven zijn in ‘een onderwijsinstelling erkend door een bevoegde
overheid’ is niet vervuld als je privéonderwijs volgt.
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Hoeveel sociale bijdrage
betaal je per kwartaal?
Je sociale bijdrage hangt af van hoeveel je verdient als
zelfstandige. In principe staat er geen limiet op hoeveel
uren je mag werken en dus ook niet op hoeveel je mag
verdienen. Maar hoe meer je verdient, hoe hoger je sociale
bijdrage zal zijn.
De eerste drie jaar van je zelfstandige activiteit word je beschouwd als starter.
Als student-zelfstandige betaal je dan een forfaitaire voorlopige bijdrage
van 86,39 euro per kwartaal. Vanaf het vierde jaar ben je een ‘gevestigde’
zelfstandige. In 2022 betaal je dus voorlopige bijdragen berekend op je
inkomen van 2019.
Is je werkelijke inkomen (netto belastbaar) voor een bepaald jaar bekend,
dan zullen we je voorlopige sociale bijdragen altijd herzien.
Dan zijn er drie mogelijkheden (cijfers 2022):
Je inkomen is:
7.329,21 euro
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≤

tussen
7.329,21 en 14.658,44 euro

Je moet geen sociale
bijdragen betalen.

Je betaalt op jaarbasis
een verminderde
bijdrage van 20,5% op het
gedeelte van je inkomen
boven 7.329,21 euro.
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≥

14.658,44 euro

Vanaf dit bedrag word je
gezien als zelfstandige in
hoofdberoep. Je betaalt op
jaarbasis een bijdrage van
20,5% op je totale inkomsten
als zelfstandige. Je betaalt dan
minstens een bijdrage van
780,92 euro per kwartaal.
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Je hebt je sociale bijdrage dus min of meer zelf in de hand. Je bijdrage moet
je altijd ten laatste betaald hebben op de laatste dag van ieder kwartaal.
Zo niet wordt er van rechtswege een verhoging aangerekend. Als je heel zeker
bent dat je de eerste drie jaar onder 7.329,22 euro zal blijven, dan kan je jouw
sociaal verzekeringsfonds vragen om voor die jaren geen sociale bijdrage te
moeten betalen.
Denk je dat je meer zal verdienen, dan kan je omgekeerd ook vragen om een hogere
bijdrage te betalen. Jij maakt dan een inschatting van wat je zal verdienen en je
sociaal verzekeringsfonds berekent op basis daarvan je bijdrage. Op die manier
voorkom je dat je bij je eindafrekening een pak extra moet betalen.

Lees: herziening van je voorlopige
bijdragen op basis van je werkelijke
inkomen voor dat jaar.
Goed om te weten: ben je als starter
niet actief in alle vier kwartalen van het
ganse jaar, dan zetten we je werkelijk
inkomen voor dat eerste jaar om
naar een jaarinkomen waarop we
je definitieve sociale bijdragen
zullen berekenen.
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Wat zijn jouw rechten
als student-zelfstandige?
De opbouw van sociale rechten als zelfstandige hangt af van hoeveel sociale
bijdragen je betaalt. Een zelfstandige in hoofdberoep zal onder andere een
pensioen opbouwen, zijn medische kosten terugbetaald krijgen en beschermd
zijn bij arbeidsongeschiktheid.
Als student-zelfstandige zal je vaak geen of een verminderde bijdrage betalen.
Daardoor bouw je op vlak van onder andere arbeidsongeschiktheid, pensioen,
invaliditeit of moederschap geen rechten op.
Toch behoud je bepaalde rechten via je ouders:
Kinderbijslag
Je ouders behouden hun kinderbijslag voor jou,
op voorwaarde dat je onder een bepaalde
inkomstengrens blijft (meer daarover in het
volgende puntje).
Terugbetaling medische kosten
Ook hiervoor blijf je ten laste van je ouders.

Kan je je zelfstandige activiteit combineren met
een studentenjob of met werk als loontrekkende?
Het is perfect mogelijk om een zelfstandige activiteit te combineren met
een studentenjob of met een activiteit als loontrekkende. Maar die
combinatie kan wel gevolgen hebben. Je kan bijvoorbeeld je recht op
kinderbijslag kwijtraken. Je zal misschien ook niet meer fiscaal ten laste
kunnen blijven van je ouders.
Voor de volledigheid geven we nog mee dat een ‘arbeidsovereenkomst voor
studenten’ enkel mogelijk is wanneer je als student voor een werkgever werkt
en je daarvoor een loon krijgt. Een studentenjob als zelfstandige bestaat niet.
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Hoe zit het met
de kinderbijslag?
Dat je naast je studies een zelfstandige activiteit hebt, kan een impact hebben op
de kinderbijslag die je ouders krijgen. Per regio gelden er andere regels. Je officiële
woonplaats bepaalt welke regeling er van toepassing is.
Betaal je als student-zelfstandige in Vlaanderen geen of lage sociale bijdragen
(tot een inkomen van 14.658,44 euro)? Dan behoud je jouw recht op kinderbijslag.
Wanneer je in hoofdberoep sociale bijdragen verschuldigd bent, verlies je
automatisch je recht hierop.
Ook als student-zelfstandige in Brussel of Wallonië behoud je jouw recht op
kinderbijslag wanneer je geen sociale bijdragen moet betalen. Ben je wel (lage)
sociale bijdragen verschuldigd of betaal je sociale bijdragen in hoofdberoep, dan
hangt het behoud van het kinderbijslag af van specifieke regels, naargelang de
regio die van toepassing is.
Heb je hierover nog vragen?
Contacteer dan zeker jouw kinderbijslagfonds voor meer informatie
of neem een kijkje op:
• Vlaanderen: groeipakket.be
• Brussel: iriscare.brussels
• Wallonië: aviq.be
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Breng je
administratie
in orde
Zelfstandige word je natuurlijk niet
even zomaar. Je moet een aantal
dingen in orde brengen voor het
zover is. Gelukkig kan je de meeste
formaliteiten makkelijk online
regelen. Bovendien ben je nog zo
goed voorbereid als je op voorhand
al even over de details nadenkt.
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Kies een ondernemingsvorm
Je ondernemingsvorm is de juridische vorm waarin jouw zaak is georganiseerd.
Ofwel ga je voor een eenmanszaak, ofwel richt je een vennootschap op. Welke
ondernemingsvorm voor jou het meest interessant is en hoe je die dan moet
oprichten, bespreek je het best vooraf al eens met een accountant. Hij of zij zal jou
de best passende ondernemingsvorm aanraden.

Eenmanszaak
Een eenmanszaak is makkelijk op te richten en boekhoudkundig ook makkelijker
te beheren dan een vennootschap. Bovendien kan je heel snel beslissingen
nemen en uitvoeren.
Het nadeel is dat dit type onderneming geen aparte rechtspersoonlijkheid heeft
en dat je onbeperkt aansprakelijk bent. Er is dus geen duidelijke splitsing tussen
jouw privévermogen en het vermogen van je zaak. Dat betekent dat alle winst
voor jou is, maar als je schulden hebt, kunnen schuldeisers ook jouw persoonlijke
vermogen opeisen. Daarnaast worden alle inkomsten van de onderneming
belast via de personenbelasting van de ondernemer zelf. Er is geen aparte fiscale
aangifte en aanslag voor de eenmanszaak.

Vennootschap
Dat je start als student-zelfstandige, betekent niet dat je geen vennootschap
kan oprichten. Je kan nog altijd alleen ondernemen, want er bestaan enkele
vennootschapsvormen waarbij één oprichter voldoende is. Maar via een
vennootschap kan je ook samen met anderen ondernemen.
Een vennootschap wordt apart belast via de vennootschapsbelasting. Het
persoonlijk vermogen van de vennoten en het vermogen van de vennootschap
zijn gescheiden. Je kan zorgen voor een optimale inkomstenmix, waardoor er zo
weinig mogelijk belastingen moeten worden betaald en je een zo stabiel mogelijk
inkomen hebt.
Een vennootschap zit boekhoudkundig wel een stuk ingewikkelder in elkaar dan
een eenmanszaak. Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat je voor de
oprichting best wel wat opstartformaliteiten moet afhandelen, zoals in sommige
gevallen een bezoekje aan de notaris.
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Registreer je in de KBO
Tijd om je beslissingen (digitaal) op papier te zetten, te beginnen met je registratie
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Elke ondernemer in België moet zijn
zaak aanmelden bij de KBO. Student-zelfstandigen dus ook. Alleen zo krijgt jouw zaak
een uniek ondernemingsnummer. Dat heb je straks nodig om je btw-hoedanigheid
te activeren.
Geen idee hoe je je moet registreren? Geen zorgen, Liantis doet dat voor jou,
of je doet het makkelijk zelf online via liantis.be.

Ga na of je een
btw-nummer nodig hebt
Je ondernemingsnummer heb je: check! Maar je wil nu natuurlijk geld gaan
verdienen. Denk eraan dat je in de meeste gevallen btw-plichtig bent.
Dat betekent dat je voor jouw diensten btw (of belasting over de toegevoegde
waarde) moet aanrekenen aan je klanten. Om dat te kunnen doen,
moet je jouw ondernemingsnummer voor de btw laten activeren.
Liantis brengt dat voor jou in orde.
Buiten het aanrekenen van btw, kan je ook btw aftrekken van goederen of diensten
die jij zelf aankoopt om je werk te kunnen doen. Daar moet je namelijk ook btw op
betalen. Dat bedrag kan je in mindering brengen van de btw die je zelf doorstort aan
de overheid.
Als student-zelfstandige kan het zijn dat je een lage omzet hebt. Dan kan het
interessanter zijn om te kiezen voor de kleine ondernemersregeling. In dat geval doe
je een beroep op de vrijstellingsregeling en moet je geen btw doorrekenen aan je
klanten. Je hoeft ook geen driemaandelijkse btw-aangiften in te dienen. Denk er wel
aan dat je dan natuurlijk geen btw kan aftrekken van de goederen en diensten die je
aankoopt. Vraag hierover raad aan je vertrouwde accountant.
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Sluit je aan bij
een sociaal
verzekeringsfonds
Vóór de aanvang van je zelfstandige activiteit moet je je verplicht aansluiten
bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Liantis (dat doe je makkelijk online).
Liantis houdt dan mee in de gaten hoeveel sociale bijdrage je moet betalen
op basis van je inkomsten.
Bij je aansluiting moet je vermelden dat je wil starten als student-zelfstandige.
Voeg daar een bewijs aan toe dat je ingeschreven bent aan een erkende
onderwijsinstelling. Zo kunnen we nagaan of je aan de voorwaarde van 27
studiepunten, of 17 lesuren per week, voldoet. Aan het einde van het schooljaar
zal Liantis een attest opvragen waaruit blijkt dat je de lessen regelmatig
hebt gevolgd. Als je geen attest kan voorleggen, volstaat een puntenblad. Je
moet dan wel kunnen aantonen dat je aan de examens hebt deelgenomen
voor minimaal 27 studiepunten (gewoon deelnemen volstaat). Studeer je
het volgende jaar verder en blijf je student-zelfstandige, dan zal je sociaal
verzekeringsfonds een nieuw attest van inschrijving opvragen.
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Sluit je aan ‘in eigen naam’
of als zelfstandig helper?
Start je ‘in eigen naam’ een zelfstandige activiteit op, onder de vorm van een
eenmanszaak of een vennootschap, dan is het vroegste moment waarop je
kan aansluiten als student-zelfstandige het kwartaal waarin je 18 jaar wordt.
Help je echter op zelfstandige basis in een eenmanszaak en heb je als
student nog recht op kinderbijslag (dat kan tot max. 25 jaar), dan word je
altijd als toevallige helper aanzien en moet je niet aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds.

Liantis,
jouw compagnon de route!
Natuurlijk gaat het sociaal verzekeringsfonds
van Liantis verder dan enkel deze
basisdiensten. Wil je je zelfstandige activiteit
ook na je studententijd verderzetten, dan kan
je op Liantis rekenen bij elk sleutelmoment
in je carrière. Wil je meer zekerheid over je
pensioen? Of wil je je eerste medewerker
aanwerven? Je kan altijd op Liantis
terugvallen voor advies en begeleiding.
Neem zeker een kijkje op liantis.be.
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Open een
professionele rekening
Een professionele bankrekening is niet altijd verplicht. In een eenmanszaak mag
je jouw persoonlijke bankrekening gebruiken voor zakelijke aankopen en uitgaven.
Je richt je zaak immers op als natuurlijk persoon. Je persoonlijk vermogen valt
dus samen met dat van je zaak. Denk er wel aan dat zodra je met je persoonlijke
rekening uitgaven doet voor je zaak, ze niet meer zuiver privé is. Je rekening is dan
‘gemengd’ en de fiscus kan ze inspecteren.
Richt je een vennootschap op? Dan is het verplicht om een professionele
bankrekening te hebben. Aangezien een vennootschap een rechtspersoon is,
moet het bedrijfskapitaal op naam van je onderneming staan. Sowieso is een
aparte rekening handig om het overzicht te behouden op wat er binnenkomt en
wat je uitgeeft. Dat maakt het boekhouden eenvoudiger.
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Laat je begeleiden,
ook na je opstart
Proficiat!
Nadat je alle stappen doorlopen hebt, mag je jezelf
officieel een zelfstandige ondernemer noemen. Nu
komt het leuke gedeelte: je kan je helemaal uitleven
in je eigen zaak. Natuurlijk moet je wel rekening
houden met enkele belangrijke taken, zoals het
regelen van je administratie en je belastingen.
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Hoe zit het met
jouw belastingen?
Vanaf je 18 jaar moet je, net als elke Belgische
belastingplichtige, je belastingen indienen.
Voor je ouders kan het voordelig zijn dat je
tijdens je studies nog fiscaal ten laste blijft.
Zo verhoogt hun belastingvrije som met
een bijkomend bedrag per kind (1.690 euro
voor één kind, 4.340 euro voor twee kinderen,
9.730 euro voor drie …). Het resultaat is dat
je ouders dus minder belastingen moeten
betalen. Maar daarvoor moet je rekening houden met enkele spelregels
(de regels hieronder gelden voor de inkomsten van 2022, aanslagjaar 2023).

Belastingvrije som
Je bent vrij van belastingen tot een som van 9.270 euro.
Verdien je meer dan de belastingvrije som van 9.270 euro? Dat bedrag zal
worden belast volgens de ‘opklimmende tarieven van de personenbelasting’:
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Fiscaal ten laste blijven
1

Deel uitmaken van het gezin
Op 1 januari van het
aanslagjaar moet je deel
uitmaken van het gezin van je
ouders. Anders gezegd, jullie
moeten samenwonen op
hetzelfde adres. Als je op kot zit,
in België of in het buitenland,
blijf je deel uitmaken van het
gezin als je nog bij je ouders
gedomicilieerd bent.

2

Niet bezoldigd worden
door je ouders
Help je jouw ouder(s) in een
eenmanszaak en ontvang je
daar een vergoeding voor die
je ouders als beroepskosten
aftrekken, dan kan je niet
langer fiscaal ten laste blijven.
Zelfs al betalen ze jou maar
een paar euro, het bedrag van
de vergoeding maakt niet uit.
Hebben je ouders een
vennootschap, dan mag je
wel een loon ontvangen. Dat
mag niet meer dan 2.000 euro
per jaar bedragen. Verdien je
meer? Dat loon mag dan niet
meer dan de helft vormen van
je totale belastbare inkomsten
in dat bepaald jaar.
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3

Bestaansmiddelen beperken
Bestaansmiddelen zijn al je
belastbare en niet-belastbare
inkomsten (denk aan lonen,
uitkeringen, vergoedingen …).
Je mag in 2022 niet meer
dan 3.490 euro netto
bestaansmiddelen hebben.
Dat bedrag wordt verhoogd
tot 5.040 euro als je ouder als
alleenstaande wordt belast.
Hou er rekening mee dat niet
alle inkomsten hier meetellen.
Raadpleeg voor meer info de
website van FOD Financiën.

Welke beroepskosten
kan je inbrengen?
Je hoort zelfstandigen het vaak hebben over ‘kosten maken’. Maar wat bedoelen
ze daar precies mee? Om je activiteit uit te oefenen moet je vaak het een en
ander aankopen: een laptop, kantoorbenodigdheden, een auto, specifieke
apparatuur … De meeste van die kosten mag je aftrekken van je inkomen. Het
resultaat is je netto-inkomen en daarop word je belast in de personenbelasting.
Aftrekbare beroepskosten houden je belastbaar inkomen dus laag en zorgen
ervoor dat je minder belastingen moet betalen. Dat geldt ook voor zelfstandigen
in bijberoep.
Er zijn wel enkele voorwaarden om je beroepskosten in te brengen:
• Je hebt de kosten gemaakt om je beroepsactiviteit uit te oefenen.
• Je betaalt of draagt de kosten in het jaar dat je ze in aftrek wil nemen.
• Je hebt bewijsstukken (facturen, bonnetjes, overeenkomsten ...).

Beperkt of gedeeltelijk aftrekbare kosten
Vaak gebruik je zaken zowel professioneel als privé. Bijvoorbeeld je auto,
je internetabonnement of je werkplek thuis. Een deel van die kosten mag
je inbrengen als beroepskosten, de rest is privé. Zorg ervoor dat je een
geloofwaardige verdeelsleutel gebruikt die past bij je activiteiten en
gemaakte uren.
Denk er ook aan dat niet alle beroepskosten 100% aftrekbaar zijn.
Deze kosten mag je maar gedeeltelijk inbrengen:
• Een professioneel restaurantbezoek is voor 69% aftrekbaar.
• Relatiegeschenken kan je voor de helft inbrengen.
• Gebruik je een auto voor je activiteit? In een eenmanszaak kan je autokosten
voor 75% tot 100% aftrekken van het bedrag van je professionele autogebruik.
Voor vennootschappen varieert dit tussen 50% en 100%.

Volledig aftrekbare kosten
Zo goed als alle overige kosten die je maakt voor je beroepsactiviteit, zijn volledig
aftrekbaar. Denk aan je sociale bijdragen, sommige verzekeringen of specifieke
beroepskledij. Ook de kosten voor je accountant kan je volledig aftrekken. Je mag
trouwens ook kosten van vóór je opstart in rekening brengen. Plan je dus om
binnenkort te starten als zelfstandige, hou dan nu al je aankoopbewijzen bij.
21
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Heb je een
accountant nodig?
In principe kan je zelf je boekhouding bijhouden, maar veel zelfstandigen
besteden ze liever uit aan een accountant. Want boekhouden is niet de
eenvoudigste materie en het is net heel belangrijk dat je papierwerk in orde is.
Je boekhouding geeft je immers een realistische kijk op je financiële situatie.
Hoe vind je een goede accountant?
Informeer eens binnen je netwerk. Misschien ken je wel iemand (die iemand
kent). Of ga op zoek op het internet. Je vindt vast wel een accountant in je buurt.
Om zeker te zijn dat hij erkend is - en dus vakbekwaam en wettelijk in orde - kan
je opzoeken of hij of zij aangesloten is bij het beroepsinstituut ITAA (Instituut voor
Belastingadviseurs en Accountants).

Tip
Vraag zeker na of je
accountant ervaring heeft
met student-zelfstandigen.
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Wat na
je studies?
Het lijkt nu misschien niet zo,
maar op een bepaald moment
zullen je studies erop zitten.
Je behaalt je diploma of
je beslist je studies stop te zetten.
Dat heeft een grote impact op je
statuut als student-zelfstandige.
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Je zet je zelfstandige
activiteit verder en …
Je hebt geen enkele andere beroepsactiviteit
Je wordt automatisch zelfstandige in hoofdberoep, betaalt minstens de minimale
kwartaalbijdrage (780,92 euro) en bouwt zelf je sociale rechten op.

Je bent tegelijk werknemer of ambtenaar
Dan moet je aansluiting gewijzigd worden naar zelfstandige in bijberoep. De vraag
is dan wel of je naast je zelfstandige activiteit voldoende sociale rechten opbouwt
als werknemer of ambtenaar. Werk je als werknemer minstens halftijds en
presteer je minstens 235 uur per kwartaal (berekend op een 38-urenweek)? Dan
moet je aansluiting gewijzigd worden van student-zelfstandige naar zelfstandige
in bijberoep.
Als ambtenaar liggen de kaarten iets anders. Dan moet je minstens halftijds
tewerkgesteld zijn en deze activiteit over acht maanden of 200 dagen uitoefenen.
Als statutair benoemd leraar in het onderwijs moet je dan weer minstens 60%
tewerkgesteld zijn.
Studeer je af in juli of september en heb je in het derde kwartaal nog geen werk?
Zorg ervoor dat je vanaf het vierde kwartaal, vanaf oktober dus, wel aan de
voorwaarden voor een bijberoep voldoet. Is dat niet zo, dan word je automatisch
in hoofdberoep aangesloten.
Ben je tewerkgesteld via interim- of tijdelijke
contracten? Let er dan op dat je voldoende
uren per kwartaal werkt en hou de
start- en einddatum van je contract
goed in de gaten. Onder bepaalde
omstandigheden kan je ook in bijberoep
worden aangesloten als je een
vervangingsinkomen hebt. Zo kan
je bijvoorbeeld tijdens een periode
van werkloosheid de ‘springplank
naar zelfstandige’ aanvragen
bij de RVA.
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Liantis helpt!

Er zijn best wel wat
regeltjes. Neem dus zeker
tijdig contact op
met Liantis.
Wij helpen je op weg.

Liantis. samen werkt.

Je stopt met
je zelfstandige activiteit
Stop je met je zaak? Dan moet je een aantal formaliteiten in orde brengen.
Ga langs bij Liantis ondernemingsloket. Wij zullen onder andere je
ondernemingsnummer schrappen. Ook je aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zal worden stopgezet.
Zodra je officieel geen student-zelfstandige meer bent, schrijf je je het best
onmiddellijk in als werkzoekende bij de VDAB, Actiris of Le Forem (afhankelijk
van je woonplaats). Dan begint jouw beroepsinschakelingstijd te lopen.
Heb je de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen en ben je
nog werkzoekend, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een
inschakelingsuitkering. Die is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering.
Daar heb je pas recht op als je al een tijdje gewerkt hebt.

Hoe het precies zit met uitkeringen na je studies,
vraag je best na bij de RVA of:
• VDAB als in je Vlaanderen woont.
• Actiris als je in Brussel woont.
• Le Forem als je in Wallonië woont.
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Voor elke stap kan je bij Liantis terecht
Voor je kan starten heb je dus wel enkele zaken die je van
je to-dolijst moet afvinken. Weet dat je bij Liantis heel veel
formaliteiten makkelijk online kan regelen. Twijfel je hier
en daar nog of zit je met vragen? Ook dan kan je bij Liantis
terecht. Je kan gebruikmaken van onze Starters GPS of
binnenspringen bij een ondernemingsloket in jouw buurt.
Daar staat altijd iemand klaar om je wegwijs te maken in de
wereld van zelfstandigen.
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Begin hier alvast je weg naar je avontuur als zelfstandige!
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maart 2022

Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel • KBO-nr. 0409.088.689, RPR Brussel
info@liantis.be • 02 212 22 30 • liantis.be

