'Student-ondernemer verdient eerste 6.500 euro belastingvrij'
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Van onze redactrice
Marjan Justaert
BrusselAlsmaar meer studenten houden er een baantje op na. Terwijl jobstudenten een aantrekkelijk statuut genieten met sterk
verminderde RSZ-bijdragen, worden studenten die een zelfstandige activiteit willen ontplooien, gefnuikt. Ofwel kiezen ze ervoor
zelfstandige te worden in hoofdberoep, ofwel - op uitdrukkelijke vraag - in bijberoep. In dat laatste geval betalen ze vanaf 1.439,42 euro
inkomsten de gewone bijdragevoet van 21,5 procent.
'De bestaande regeling is niet ondernemingsvriendelijk', zegt het CD&V-Kamerlid Griet Smaers. Haar partij pleit voor een apart statuut
voor student-ondernemers, dat kan concurreren met dat van jobstudenten. 'Door de belemmeringen weg te werken kunnen we meer
jongeren een duwtje in de rug geven bij het najagen van hun droom.'
CD&V wil student-ondernemers vrijstellen van belastingen tot 6.505,33 euro. Boven dat bedrag betalen ze de gewone bijdragevoet van
21,5 procent. Om het risico op misbruik in te dijken, kan het statuut maar worden gebruikt tot 13.010,66 euro aan inkomsten en tot de
leeftijd van 25 jaar. Smaers: 'Ook moet de student-ondernemer bewijzen dat hij gewoonlijk, hoofdzakelijk en actief onderwijs volgt. De
centrale doelstelling blijft het behalen van een diploma.'
Ten laste van ouders
Het bedrag om te bepalen of de student-ondernemer al dan niet fiscaal ten laste is van de ouders, wordt gelijkgetrokken met dat van
jobstudenten. Het wetsvoorstel voorziet ook in de opening van een recht op gezondheidszorg tegen bepaalde voorwaarden.
'Universiteiten en hogescholen zijn hier al langer vragende partij voor', zegt Smaers. 'Hopelijk verlagen we met dit wetsvoorstel de
drempel om te ondernemen en verhogen we het aantal start-ups.' De CD&V-politica maakt zich sterk dat het onderwerp nog dit jaar
besproken wordt in de commissie Bedrijfsleven, omdat bevoegd minister Willy Borsus (MR) eerder al aangaf in het najaar duidelijkheid
te willen.
Open VLD voorbijgestoken
Met haar wetsvoorstel steekt Smaers de collega's van Open VLD voorbij. De Kamerleden Tim Vandenput en Patricia Ceysens
kondigden eerder al aan dat ze werkten aan de gelijkschakeling van de statuten, om de discriminatie van student-ondernemers weg te
werken (DS 24 februari). In één beweging pleitten de liberalen voor het toekennen van een ondernemingsnummer aan iedereen die 18
jaar wordt - een idee dat door CD&V niet gevolgd wordt.
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