Mei 2022
Jonge zelfstandige ondernemers
✓ Eind maart 2022 waren er 9.383 student-zelfstandigen actief in België, 87%
meer dan in 2017 toen het hervormd statuut in voege trad.
✓ 1 op 10 zelfstandigen in België is jonger dan 30 jaar.
Statuut student-zelfstandige wint aan populariteit
Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen het statuut van
student-zelfstandige aanvragen. Basisvoorwaarden zijn tussen de 18 en 25 jaar oud zijn en
ingeschreven zijn aan een (Belgische of buitenlandse) onderwijsinstelling, met de bedoeling om een
diploma te behalen dat erkend wordt in België.
Eind 2021 waren er in België 9.127 student-zelfstandigen actief. Op het einde van kwartaal 1 van 2022
is dit verder gestegen tot 9.383. Het statuut zit duidelijk in de lift: jaarlijks komen er zo’n 1.000 studentzelfstandigen bij en tussen 2017 en 2022Q1 steeg hun totale aantal met 87%.
De stijging situeert zich zowel bij mannen als bij vrouwen. Tussen 2017 en 2022Q1 steeg het aantal
mannelijke student-zelfstandigen met 89% en het aantal vrouwelijke student-zelfstandigen met 85%.
De verhouding mannen versus vrouwen schommelt al enkele jaren rond de 60% versus 40%. Meer
dan 70% van de student-zelfstandigen is woonachtig in het Vlaamse gewest. Dat is iets meer dan het
Vlaamse aandeel in het totale aantal zelfstandigen (62% in 2020).
Aantal student-zelfstandigen in België
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Met 1 op 10 zelfstandigen jonger dan 30 is België bij de koplopers van Europa
Volgens Eurostat-cijfers was in 2021 ongeveer 1 op 10 zelfstandigen (10,2%) in België jonger dan 30
jaar. In vergelijking met vorige jaren is er weinig evolutie: in 2012 was 9,7% jonger dan 30. In
vergelijking met het EU-27-gemiddelde (7,3%) en andere West-Europese landen scoort België wel
(significant) hoger. In Duitsland en Oostenrijk schommelt het aantal -30-jarige zelfstandigen rond de
5% en in Frankrijk en Denemarken rond de 8%. In Nederland gaat het ook om een verhouding van 1
op 10.
De twee populairste zelfstandige activiteiten onder -30-jarige mannen hebben te maken met bouw
en tuinonderhoud (handenwerk). Bij vrouwen zien we kinesisten en advocaten in de top 3 staan.
Aandeel -30-jarige zelfstandigen t.o.v. totaal (2012-2021)
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Top 3 van beroepencodes onder -30-jarige zelfstandigen (met aandeel in %; 2020):
Man
Vrouw
310111 “Restaurateur van gebouwen” (9,2%)
505303 “Kinesitherapeut” (7,3%)
102101 “Hovenier/tuinonderhouder” (4,3%)
601103 “Schoonheidsspecialist” (6,4%)
519607 “Consulent” (3,4%)
514101 “Advocate” (5,2%)
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