Vakantiewerk/bijbaan studenten en scholieren
Binnenkort gaan veel scholieren en studenten weer op zoek naar vakantiewerk. Voor vakantiewerk
gelden speciale regels als het gaat om kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) en jongeren (16- en 17jarigen). Voor kinderen zijn de toegestane werkzaamheden en werktijden wettelijk beperkt, voor
jongeren zijn er alleen beperkingen ten aanzien van de werktijden. Vanaf 18 jaar gelden de algemene
regels voor arbeidsomstandigheden- en arbeidstijden.
De Belastingdienst heeft een speciale regeling voor studenten en scholieren waardoor de werkgever
al bij de loonbetaling kan zorgen dat de student of scholier niet teveel belasting betaalt. De
werkgever houdt dan geen of minder loonheffing in op het loon en de student of scholier krijgt direct
meer loon uitbetaald.
•
•
•

Lees welk werk een kind of jongere mag doen en wat er is geregeld over werktijden en
pauzes (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord)
Check de hoogte van het minimumjeugdloon (https://www.minimumjeugdloon.nl/minimum-jeugdloon-2018/)
Heeft de jongere nog recht op een belastingteruggave van de vakantie- of bijbaan in 2017 of
voorgaande jaren?
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspagin
as/prive/jongeren/jongeren)

Studenten- en scholierenregeling loonbelasting
Voor studenten en scholieren bestaat er een bijzondere regeling: de studenten- en
scholierenregeling. Als de werkgever deze regeling toepast, houdt hij minder of geen
loonbelasting/premie volksverzekering in omdat hij voor de berekening van de loonheffing het
kalenderkwartaal kan gebruiken in plaats van het werkelijke loontijdvak. De student of scholier heeft
direct voordeel - de netto betaling gaat omhoog - in tegenstelling tot de teruggaaf van teveel
betaalde belasting achteraf in het volgende kalenderjaar.
De studenten- en scholierenregeling geldt voor:
•
•

•

•

scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag
volgens de Algemene kinderbijslagwet
studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift
of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek
studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een
tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten
buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland,
Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student
Identity Card (ISIC)

Voorwaarden en verplichtingen Studenten- en scholierenregeling
De student of scholier moet bij de werkgever een schriftelijk verzoek indienen om de regeling toe te
passen. Daarvoor kan hij het Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en
scholierenregeling) downloaden van belastingdienst.nl.
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Benodigde gegevens voor het verzoek:
•
•
•
•

BSN of onderwijsnummer
ingangsdatum van de regeling
dat hij/zij student of scholier is in de zin van de regeling
dat hij/zij de regeling wil laten toepassen

Buitenlandse studenten en scholieren hebben bij het verzoek hun International Student Identity Card
(ISIC) nodig.
Let op!
Bekijk de studenten en scholierenregeling altijd in samenhang met andere betaalde werkzaamheden
in het kalenderjaar om te voorkomen dat er achteraf te weinig loonheffing wordt ingehouden en de
scholier of student achteraf belasting moet bijbetalen.

Link naar formulier (onderstreept in tekst)
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_e
n_formulieren/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen_studenten_en_scholierenregeling
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