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Voorstel
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Agenda nr. 4/13 Voorstel. Financiën. Nieuw statuut voor de student-
zelfstandige. Aanpassing provinciebelasting op de bedrijven 
2018. Ingediend door Inge Michielsen (open vld). 
Goedkeuring.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen onder hoofdstuk 1.2 van de belastingverordeningen 2018 
houdende de provinciebelasting op de bedrijven als goedgekeurd door uw raad in 
vergadering van 1 december 2017;

Overwegende dat deze belasting gevorderd wordt van elke natuurlijke persoon die 
in hoofd- en bijberoep een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefent of die een 
of meerdere daden heeft gesteld die de uitoefening van een zelfstandige 
beroepsactiviteit toelaten, kunnen toelaten of doen vermoeden conform artikel 1 
van dit besluit;

Overwegende dat de belastingverordening rekening houdt met de economische 
realiteit en lagere tarieven voor gepensioneerden hanteert, op voorwaarde dat zij 
slechts een beperkte beroepsactiviteit uitoefenen als aanvulling op hun pensioen, 
omdat zij een veel kleinere belasting vormen voor het geheel van de provinciale 
organisatie en infrastructuur dan de vestigingen van niet-gepensioneerden;

Gelet op de Wet van 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal 
statuut van de student-zelfstandige, Belgisch Staatsblad van 30 december 2016;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2017 studenten die een zelfstandige activiteit 
uitoefenen een eigen statuut van student-zelfstandige kunnen aanvragen;

Overwegende dat het statuut van student-zelfstandige een statuut “sui generis” 
betreft waarbij de regering het ondernemerschap bij jonge studenten wil 
bevorderen;

Overwegende dat voor de student-zelfstandige met een inkomen lager dan het 
minimuminkomen voor zelfstandige in hoofdberoep een voordelige bijdrageregeling 
geldt:

- een inkomen lager dan 6.648,12 EUR per jaar (in 2017): geen sociale 
bijdragen;

- een inkomen tussen 6.648,12 EUR en 13.296,25 EUR per jaar (in 2017): een 
verminderde sociale bijdrage van 21 % berekend op het inkomen boven het 
grensbedrag;



en dat deze bijdrageregeling in de plaats kwam van de voorgaande bijdrageregeling 
waarbij studenten konden bijdragen als zelfstandigen in bijberoep;

Overwegende dat het statuut van student-zelfstandige een eigen fiscaal luik heeft 
voor wat betreft de federale inkomensbelasting waarbij de eerste inkomensschijf 
van de student-zelfstandige niet beschouwd wordt als bestaansmiddel van de 
personen ten laste;

Overwegende dat de provincie een –fiscaal- beleid nastreeft met volgende 
kenmerken:

- een eenvoudige belasting waarbij rekening gehouden wordt met de effecten 
van tewerkstelling, leefbaarheid en economische aantrekkelijkheid van de 
provincie met behoud van de fiscale druk;

- een belasting die eenvoudig te controleren is;
- een belasting waarbij de administratieve verplichtingen tot het absolute 

minimum worden beperkt met vanzelfsprekende inachtneming van de 
vigerende regelgeving, en waarbij de klantgerichte dossierbehandeling, 
gekoppeld aan de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen, als 
speciaal aandachtspunt geldt;

Aan uw raad wordt gevraagd om het statuut van student-zelfstandige uitdrukkelijk 
uit te sluiten van de provinciebelasting op de bedrijven met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2017;

Op voorstel van Inge Michielsen (Open Vld),

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan de uitdrukkelijke uitsluiting van het 
statuut van student-zelfstandige van de provinciebelasting op de bedrijven met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.


