Scholieren en bijverdienen
2018
Scholieren opgelet: lees de tips en verdien een extra zakcentje! Ben jij scholier en
heb jij een bijbaantje? Goede kans dat je geld kunt besparen of terugkrijgen van
de Belastingdienst. Er bestaan namelijk verschillende regelingen voor scholieren.
Lees de tips.

Wat zijn bijverdiensten?

2. Je bent 16 of 17 jaar

Allereerst: wanneer verdien je eigenlijk bij? Bijverdiensten zijn

Als je 16 of 17 jaar bent, dan mag je tijdens je opleiding per

inkomsten die je ontvangt voor je werk, denk hierbij aan:

kwartaal maximaal € 1.285,- netto verdienen. In de zomer-



stagevergoeding



reiskostenvergoeding (onder aftrek van reiskosten)

Zorg wel dat je aan één van de volgende twee spelregels voldoet:



nettoloon





winst uit onderneming



teruggaaf van de loonbelasting

Hoeveel mag je bijverdienen zonder gekort
te worden op de kinderbijslag?

vakantie mag je nog eens € 1.319,- netto extra bijverdienen.
Je volgt overdag school en bent bezig met het behalen
van een startkwalificatie*.


Je bent vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.

Heb je al een startkwalificatie gehaald? Dan loopt de kinderbijslag voor je ouders door tot je 18e jaar.

1. Je bent jonger dan 16 jaar
Ben je jonger dan 16 jaar, dan mag je onbeperkt bijverdienen.

* Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo
niveau 2 of hoger, BBL of BOL. Kinderen van 16 of 17 jaar zonder
startkwalificatie moeten tot hun 18e onderwijs volgen.
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Verdien je meer?

Tegemoetkoming scholieren

Als je meer dan het maximumbedrag in een kwartaal verdient,

Vanaf je 18e verjaardag ontvangen je ouders geen kinderbijslag

zijn je ouder(s)/verzorger(s) verplicht dit door te geven aan de

meer. Volg je een opleiding in het voortgezet onderwijs?

Sociale Verzekeringbank.

Dan kun je aanspraak maken op de ‘Tegemoetkoming

Ben je uitwonend?



een basistoelage van € 113,30

Als je een opleiding volgt en daarom uitwonend bent, gelden



een aanvulling (afhankelijk van het inkomen van je ouders)

scholieren’. Deze tegemoetkoming bestaat uit:

er andere regels voor de kinderbijslag. Check hiervoor de site
van de Sociale Verzekeringsbank.

Deze tegemoetkoming kun je aanvragen via de website van
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studenten- en scholierenregeling
Over het loon dat je verdient betaal je loonbelasting. Deze

Let op: gevolgen voor subsidies

loonbelasting wordt ingehouden op je salaris. Maar voor

Ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) een tegemoetkoming in de

scholieren bestaat er een bijzondere regeling waarmee er

studiekosten, zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of een kind-

minder of zelfs geen loonheffing wordt ingehouden. Dit is

gebonden budget? Dan kunnen bijverdiensten hierop invloed

de zogenaamde ‘studenten- en scholierenregeling’. Vraag je

hebben. Deze bijdragen zijn namelijk afhankelijk van de

werkgever om deze toe te passen. Je krijgt dan meer loon

hoogte van het gezamenlijke inkomen van samenwonende

uitbetaald.

partners. De looninkomsten van thuiswonende kinderen zijn
van invloed op de eventuele toeslagen en subsidies.

Loonheffingskorting: ontvang loonbelasting terug
Tegelijk heb je als scholier ook recht op korting op

Belangrijke sites

loonbelasting: de loonheffingskorting. Via de jaarlijkse

Wil je meer weten over welke regelingen er voor jou gelden?

belastingaangifte vraag je de teveel ingehouden loonbelasting

Kijk voor meer informatie ook eens op: nst.nl

terug. Op de site van de Belastingdienst kun je via de tool



belastingdienst.nl

‘Rekenhulpen’ en ‘Krijg jij geld terug?’ berekenen hoeveel je



svb.nl

terug kunt vragen.



toeslagen.nl



duo.nl

Let op
De studenten- en scholierenregeling of de loonheffingskorting

Meer informatie

kan slechts bij één werkgever tegelijk worden toegepast.

Wil je meer informatie over de bestaande regelingen? Neem

Houd hier rekening mee als je meer bijbanen hebt. In het

contact op met de dichtstbijzijnde Flynth-vestiging of stuur

opvolgende jaar kun je dan de teveel betaalde loonheffing

ons een e-mail via arbeidszaken@flynth.nl o.v.v. ‘scholieren

terugvragen bij de Belastingdienst.

en bijverdienen’.
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