
Dat kan. Als je als jobstudent meer dan een bepaald bedrag verdient, moeten je

ouders meer belastingen betalen.

Waarom?

Normaal moeten je ouders minder belastingen betalen omdat zij voor jou zorgen.

Verdien jij meer dan een bepaald bedrag? Dan verliezen ze die vermindering.

Vanaf welk bedrag?

In 2022 mag jouw eigen ‘belastbaar inkomen’ niet hoger zijn dan:

Wat betekent 'belastbaar inkomen'?

Jouw belastbaar inkomen is jouw loon, verminderd met de bijdragen aan de sociale

zekerheid die ervan worden afgetrokken.

Waar vind ik dat bedrag terug?

Bij elke uitbetaling van je loon krijg je een document: je loonfiche. Je vindt je

belastbaar inkomen in het vakje ‘belastbaar’.

Hoe hoog is het al dit jaar?

Kijk naar het vakje 'belastbaar' op al je loonfiches van dit jaar. Tel de bedragen op.

Je kan het stukje belastbaar inkomen niet exact uitrekenen vóór je een job

aanneemt. Je kan je ook laten helpen door een vakbond.

Was hier door corona een uitzondering op?

Inderdaad, omwille van een coronamaatregel hoef je het geld dat je verdiende in

de maanden januari, februari en maart van 2022 niet mee te tellen in deze

berekening.

Jobstudenten in de zorg en het onderwijs hoeven ook het geld dat ze verdienden in

de maanden april, mei en juni niet mee te tellen.

Opgelet: dit gaat over je studentenjob

Als jobstudent mag je 475 uur per jaar werken. De bedragen die hier staan, gelden

alleen op het geld dat je tijdens die uren als jobstudent verdient.

Chat met Jong ACV

Ma-do: 13u-17u, Vr: 9u-12u

Door Jong ACV 15-24 jaar

MOETEN MIJN OUDERS MEER BELASTINGEN BETALEN

ALS IK GELD VERDIEN?

7 272,50 euro als je ouders getrouwd zijn of samenwonen•

9210 euro als je ouder alleenstaand is•

10 910 euro als je ouder alleenstaand is en jij een beperking hebt•

Krijg je alimentatie?•

Heb je andere inkomsten?•

PRAAT EROVER

Bel met Jong ACV

Op 02/244 35 00. Ma-do: 13u-
17u, Vr: 9u-12u

Mail met Jong ACV

Antwoord binnen 2 werkdagen,
behalve bij  complexe vragen.

https://www.watwat.be/werk/waarvoor-kan-ik-terecht-bij-een-vakbond
https://admin.watwat.be/studentenjob/hoeveel-mag-ik-werken-als-jobstudent
http://www.chatmetisa.be/
tel:02/244 35 00
mailto:isa@acv-csc.be


Dan is de berekening nog ingewikkelder. Laat ze narekenen door een vakbond.
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