Aan de slag als jobstudent?
Volg de regel van drie!
Werk je in 2021 als jobstudent*? Hou dan rekening met je belastingen, gezinsbijslag
en socialezekerheidsbijdrage. Hier alvast de basisprincipes om je op weg te helpen.

1. Tel je centen voor de belastingen
Jouw eigen loon kan gevolgen hebben voor de belastingen van je ouders. Maar ook voor belastingen die je zelf moet betalen.
Fiscaal ten laste blijven van je ouder(s)
Tot een maximumbedrag aan eigen inkomsten ben je thuis fiscaal ten laste. Boven deze maxima ben je niet langer fiscaal ten
laste en betalen je ouders meer belastingen. Afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal andere kinderen in het gezin
kan dit honderden euro’s schelen.
Voor het inkomstenjaar 2021 - aanslagjaar 2022 is het maximum:
• Voor een kind van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel: 7.102,50 euro bruto belastbaar inkomen
• Voor een kind van een alleenstaande: 8.990 euro bruto belastbaar inkomen
Zelf belastingen betalen
Als je tijdens het volledige jaar 2021 een belastbaar inkomen boven de 12.928,57 euro hebt verdiend, moet je als jobstudent
zelf belastingen betalen.
Heb je nog andere inkomsten dan uit studentenarbeid? Alimentatie? Of geef je bij de fiscus jouw beroepskosten zelf aan?
Dan gelden andere berekeningen.

Hulp nodig bij jouw berekening? Neem dan contact op met ISA, onze Infolijn Studentenarbeid. We helpen onze leden graag verder
via chat, mail of telefoon. Een studentenlidmaatschap is bovendien GRATIS!

2. Tel je uren voor je gezinsbijslag
Sinds 1 januari 2019 zijn de regels rond kinderbijslag in Vlaanderen grondig veranderd. We spreken nu van gezinsbijslag en dit
maakt een deel uit van het zogenoemde groeipakket.
Hoeveel je verdient met je studentencontract heeft geen invloed meer op de gezinsbijslag. Of je recht hebt op gezinsbijslag is
enkel afhankelijk van het aantal uren dat je gewerkt hebt en het type contract.
Jonger dan 18?
Tot en met de maand waarin je 18 jaar wordt heb je een automatisch recht op gezinsbijslag. Voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.
18 of ouder en gedomicilieerd in Vlaanderen?
Tot de maand waarin je 25 jaar wordt krijg je gezinsbijslag voor elke maand waarin je minder dan 80 uur werkt. De eerste 475
uur die je per jaar werkt als jobstudent aan verlaagde RSZ-bijdrage hoef je hierbij niet mee te tellen, alle andere contracten
tellen wél mee.
Ben je afgestudeerd of gestopt met studeren? Dan gelden andere regels. Download de infofiche School’s out! op www.jongacv.be.

*

3. Tel tot 475 voor je socialezekerheidsbijdrage!
Werk je met een studentenovereenkomst, dan kan je 475 uren werken als student aan 2,71% socialezekerheidsbijdrage. Je mag
meer uren werken, maar dan betaal je 13,07% socialezekerheidsbijdrage en krijg je alle voordelen van de sociale zekerheid
(zoals vakantiegeld).
Ben je de tel kwijt? Op www.studentatwork.be vind je een persoonlijke 475-urenteller. Je kan ook de app Student@work
downloaden, maar op de desktopversie staat meer informatie. Neem naar een sollicitatiegeprek een printje mee van je
resterende uren, werkgevers vragen hier vaak naar.
Ben je jobstudent in de zorg of het onderwijs? Dan krijg je tijdens de coronacrisis een steuntje in de rug. De uren die je werkt
in het eerste kwartaal (januari-maart) van 2021 tellen alvast niet mee voor je resterende uren.
Doe je gelegenheidswerk in de horeca? Dan werk je 50 dagen voordelig. Tijdens die 50 dagen worden sociale bijdragen
niet berekend op je echte loon, maar op een vast, fictief laag bedrag (een ‘forfait’). De onlinetoepassing Horeca@work
(www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/horecaatwork/index.htm) toont hoeveel dagen er nog over zijn.
Ben je speelpleinmonitor met vrijwilligersvergoeding? Als je dit maximaal 25 kalenderdagen per kalenderjaar doet, moet je
hier geen socialezekerheidsbijdrage voor betalen.

Al deze dagen en uren staan los van elkaar. Je
kunt bijvoorbeeld in de zomervakantie door
de week werken met de 475 uur rsz-regeling
in een supermarkt, op zaterdag als gelegenheidswerker in een restaurant en op zondag
als speelpleinmonitor.

Stel je vast dat je 475-urenteller niet klopt, twijfel je over je gezinsbijslag of
heb je vragen over je contract of over corona? Neem contact op met ons
en word lid! Het ACV biedt een gratis lidmaatschap aan voor studenten en
schoolverlaters. Zo kun je gratis gebruikmaken van onze dienstverlening en
ons steeds met je vragen contacteren.
Wil je graag de volledige brochure Gids voor jobstudenten 2021 ontvangen?
Stuur een mail met je naam en adres naar isa@acv-csc.be en we sturen je
er gratis eentje op.

Bel eens: 02 244 35 00
Mail: jongeren@acv-csc.be

Surf naar: www.jongacv.be
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18 of ouder en gedomicilieerd in Brussel?
Je hebt recht op gezinsbijslag tot de maand waarin je 25 wordt als je minder dan 240 uur per kwartaal werkt. Studentenarbeid
wordt ook meegeteld in deze uren. In het derde kwartaal (juli tot en met september) staat er geen grens op hoeveel uren je
mag werken.

