STUDENTEN EN SCHOLIEREN REGELING
Voor studenten en scholieren bestaat een bijzondere regeling: de studenten- en scholierenregeling.
Als u de regeling mag toepassen, hoeft u minder loonbelasting / premie volksverzekeringen en
WW-premie te berekenen. U mag namelijk in plaats van het werkelijke loontijdvak dat u met de
student of scholier bent overeengekomen, voor de berekening van de loonheffingen de
kalenderkwartaal gebruiken. U houdt dan in veel gevallen minder of zelfs helemaal geen
loonbelasting/premie volksverzekeringen in en houdt rekening met de kwartaalfranchise voor de
WW-premie.
Om de regeling te mogen toepassen, moet u wel een verklaring hebben waarin de student of
scholier aangeeft dat hij voor deze regeling in aanmerking wil komen.
De regeling geldt voor:
– scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag op
grond van de Algemene kinderbijslagwet
– studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een
(voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs op grond van 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 op grond van de Wet tegemoetkoming studiekosten
– buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, en uit IJsland,
Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity
Card (ISIC)
Aan de toepassing van de studenten- en scholierenregeling is een aantal voorwaarden en
verplichtingen verbonden. Om deze regeling te beëindigen, moet u aan bepaalde verplichtingen
voldoen.
Nederlandse studenten en scholieren
Een Nederlandse student of scholier moet een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek bij
u doen voor het toepassen van de studenten- en scholierenregeling. In het verzoek moet hij het
correspondentienummer van de studiefinanciering (of tegemoetkoming studiekosten), of het
registratienummer van de kinderbijslag en de ingangsdatum van de regeling vermelden. Uit dit
verzoek blijkt of de werknemer student of scholier is in de zin van de regeling en of de student of
scholier voor toepassing van de regeling in aanmerking wil komen. Bewaar het formulier bij uw
loonadministratie.
Formulier downloaden:
http://www.belastingdienst.nl/particulier/teruggaafjongeren/teruggaafjongeren-02.html
Gebruikt u het formulier niet, bewaar dan het verzoek en de gegevens voor de loonheffingen – een
schriftelijke, gedagtekende en ondertekende verklaring waarin uw werknemer zijn naam,
geboortedatum, BSN/sofinummer, adres en woonplaats vermeldt – bij uw loonadministratie.
Toepassing studenten- en scholierenregeling
Voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling gebruikt u de kwartaaltabel voor de
berekening van de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen en de kwartaalfranchise
en het kwartaalmaximum voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. De
kwartaalfranchise en het kwartaalmaximum bepaalt u door driemaal het maandbedrag in
aanmerking te nemen.

Beëindiging studenten- en scholierenregeling
U kunt de studenten- en scholierenregeling alleen beëindigen met ingang van het eerstvolgende
kalenderkwartaal. De werknemer moet hiervoor een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend
verzoek bij u doen.
http://www.belastingdienst.nl/particulier/teruggaafjongeren/teruggaafjongeren-02.html
Voor meer informatie zie site belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_arbeidsrelaties/lb22_arbeidsrelaties23.html

