studenten en bijverdienen
2018
Studenten opgelet: lees de tips en verdien een extra zakcentje! Ben jij student en
verdien je bij? Goede kans dat je geld kunt besparen of terugkrijgen van de Belastingdienst. Er bestaan namelijk verschillende regelingen voor studenten. Lees de tips.

Sociaal leenstelsel: hoeveel mag je bijverdienen?

Controle bijverdiensten

Allereerst: hoeveel mag je eigenlijk bijverdienen? Val je onder

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) controleert achteraf je

het sociaal leenstelsel (dat vanaf het studiejaar 2015-2016 is

bijverdiensten bij de Belastingdienst. Doe je aangifte? Dan

ingegaan)? Dan mag je onbeperkt bijverdienen. Als je slechts

wordt er gekeken naar je verzamelinkomen dat vermeld staat

een gedeelte van 2016 onder het nieuwe stelsel valt, tellen je

op de definitieve aanslag inkomstenbelasting (inkomen box 1,

bijverdiensten soms niet en soms wel mee. Laat je hierover

box 2 en box 3). Als je geen aangifte hoeft te doen, gaat DUO

goed informeren.

uit van het belastbaar loon over 2018 (volgens de ingediende
jaaropgave(n) bij de Belastingdienst).

Oude stelsel: studiefinanciering
Je hebt recht op studiefinanciering als:

Eventueel: terugbetalen



je een wo-, hbo- of mbo-opleiding volgt

Blijkt dat je teveel hebt bijverdiend en tegelijk studiefinanciering



je 18 jaar of ouder bent

hebt ontvangen? Dan moet je het bedrag terugbetalen dat je



je in 2015 of eerder bent gestart met je studie

boven de grens hebt verdiend. Je betaalt nooit meer terug
dan wat je in dat jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs

Oude stelsel: hoeveel mag je bijverdienen?

en studentenreisproduct hebt gehad. Een voorbeeld: heb je

Van je onder het oude stelsel? Dan mag je in 2018 maximaal

het hele jaar studiefinanciering genoten en één euro teveel

€ 14.456,- bijverdienen. Hierbij gaat het om je verzamel-

bijverdiend, dan betaal je dus slechts die ene euro terug.

inkomen of belastbaar loon. De bijverdiengrens voor 2017
was € 14.215,75.

Tot 1 juli 2018 kun je de studiefinanciering met terugwerkende kracht stopzetten. Je moet dan wel de teveel

Verdien je meer dan het maximumbedrag? Dan vervalt je

ontvangen studiefinanciering én het studentenreisproduct

recht op studiefinanciering en het studentenreisproduct.

(€ 194,- per maand) terugbetalen.
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Samenwonen

Let op

Wanneer je samenwoont of getrouwd bent, heeft het inkomen

De studenten- en scholierenregeling of de loonheffingskorting

van je partner geen invloed op je studiefinanciering. Ook op

kan slechts bij één werkgever tegelijk worden toegepast.

je aanvullende beurs heeft het inkomen van je partner geen

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

invloed.

opvolgende jaar kun je dan de teveel betaalde loonheffing
terugvragen bij de Belastingdienst.

Inkomsten en de fiscus
En hoe zit het met je inkomsten als student en de fiscus?

Zorgtoeslag

De belangrijkste punten:

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je zelf een zorgverzekering



De basisbeurs, de lening en het studentenreisproduct

afsluiten. Hiervoor kun je bij de Belastingdienst zorgtoeslag aan-

zijn onbelast.

vragen. In 2018 ontvang je maximaal € 1.128,- aan zorgtoeslag.



De rente over de lening is níet aftrekbaar.



Ontvang je studiefinanciering en studeer je af in 2015/2016

Belangrijke sites

of later? Dan heb je géén recht op aftrek voor je studie-

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

kosten. Ook niet als je studiekosten hoger zijn dan de

Kijk voor meer informatie ook eens op:

ontvangen studietoelagen.



belastingdienst.nl



toeslagen.nl

Alleen als je géén recht hebt op studiefinanciering, kun



svb.nl



duo.nl



je studiekosten in aftrek brengen op je inkomen. Houd
hierbij rekening met een niet-aftrekbare drempel.

Let op: gevolgen voor subsidies
Woon je samen en ontvang jij of je partner een tegemoet-

Studenten- en scholierenregeling

koming in de studiekosten, zorg-, huur-, of kinderopvangtoeslag

Over het loon dat je verdient betaal je loonbelasting. Deze

of een kindgebonden budget? Dan kunnen bijverdiensten

loonbelasting wordt ingehouden op je salaris. Maar voor

hierop invloed hebben. Deze bijdragen zijn namelijk afhankelijk

studenten bestaat er een bijzondere regeling waarmee er

van de hoogte van het gezamenlijke inkomen van samen-

minder of zelfs geen loonheffing wordt ingehouden. Dit is

wonende partners.

de zogenaamde ‘studenten- en scholierenregeling’. Vraag je
werkgever om deze toe te passen. Je krijgt dan meer loon

Woon je thuis bij je ouder(s)/verzorger(s)? Dan kunnen jouw

uitbetaald.

looninkomsten van invloed zijn op de eventuele toeslagen die
zij ontvangen.

Loonheffingskorting: ontvang loonbelasting terug
Tegelijk heb je als student ook recht op korting op loonbelas-

Meer informatie

ting: de loonheffingskorting. Via de jaarlijkse belastingaangifte

Wil je meer informatie over de bestaande regelingen?

vraag je de teveel ingehouden loonbelasting terug. Op de site

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Flynth-vestiging

van de Belastingdienst kun je via de tool ‘Rekenhulpen’ en

of stuur ons een e-mail via arbeidszaken@flynth.nl o.v.v.

‘Krijg jij geld terug?’ berekenen hoeveel je terug kunt vragen.

‘studenten en bijverdienen’.
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