
Studie financiering
Bijverdienen 2018

Heb je in (een deel van) 2018:
•  als mbo’er onder de 18 een 

studentenreisproduct?
•  als mbo’er van 18 jaar of ouder 

studiefinanciering?
•  studiefinanciering volgens het oude 

stelsel voor het hoger onderwijs?
Dan mag je per kalender jaar een 
maximaal bedrag bijverdienen. De 
bijverdiengrens voor 2018 is € 14.456,00. 
Het gaat om je verzamel inkomen of 
belastbaar loon. Ook inkomsten buiten 
Nederland tellen mee. In deze brochure 
lees je welke bijverdiensten meetellen 
en wat je moet doen als je boven de 
bijverdiengrens komt.

Wat zijn bijverdiensten?

Onder ‘bijverdiensten’ valt niet alleen het 
geld dat je verdient met een bijbaantje. 
Hieronder kun je lezen wat wel en wat niet 
meetelt.

Als je aangifte doet bij de Belastingdienst

Als je over 2018 aangifte doet bij de 
Belastingdienst, dan kijkt de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) naar het 
verzamelinkomen zoals dat straks op de 
definitieve aanslag staat vermeld. Deze
aanslag ontvang je van de Belastingdienst. 
Inkomsten waarover je geen aangifte hoeft 
te doen, tellen niet mee voor de 
bijverdienregeling.

Als je geen aangifte doet bij de 

Belastingdienst

Als je geen aangifte doet bij de 
Belastingdienst, gaat DUO uit van het 

DUO kijkt niet naar het inkomen van
studenten in het hoger onderwijs die 
in 2018 alléén onder het nieuwe 
stelsel van studiefinanciering vallen.
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Heb je vragen over de 
belasting wetgeving, kijk dan op  
belastingdienst.nl.

belastbaar loon over 2018. Dit bedrag staat 
op de jaaropgave die je krijgt van de 
werkgever of uitkerende instantie.
Ook inkomsten buiten Nederland tellen 
mee. Heb je meerdere werkgevers of 
uitkeringen, dan tel je de bedragen bij 
elkaar op.
Het belastbaar loon kun je ook vinden op je 
loon- of uitkeringsstrookjes. Je kunt aan de 
hand daarvan regelmatig de bijverdiengrens 
in de gaten houden. Op deze strookjes staat 
vaak een cumulatief belastbaar loon. Soms 
worden er andere woorden gebruikt voor 
het belastbaar loon, bijvoorbeeld loon voor 
de loonheffing, fiscaal loon of kortweg 
loon. Je moet níet uitgaan van het bruto-
loon of het sv-loon (loon sociale 
verzekeringen).

Wat telt niet mee?

Sommige inkomsten die voor de belasting-
aangifte wél van belang zijn, tellen voor de 
bijverdienregeling niet mee. DUO brengt de 
volgende inkomsten in mindering op je 
verzamelinkomen of belastbaar loon:
• Een uitkering op grond van de 

Participatiewet.
• Een uitkering op grond van de 

Toeslagenwet.
• Een uitkering in het kader van de 

Algemene nabestaandenwet (Anw) brengt 
DUO gedeeltelijk in mindering: voor elke 
maand dat je die ontvangt, telt een 
bedrag van € 338,46 niet mee. 

• Inkomsten die je aantoonbaar hebt 
ontvangen in een periode waarin je geen 
recht hebt op studiefinanciering of een 

studentenreisproduct, of in een periode 
waarin je onder het nieuwe stelsel van 
studiefinanciering valt. Deze periode kan 
uitsluitend aan het begin van 2018 (vanaf 
januari) zijn, of aan het einde van het jaar 
(tot en met december). 

• Zit jij in het laatste jaar van je studie 
(mbo, hbo of universiteit)? Heb je 
studiefinanciering én inkomen uit een 
eigen bedrijf? Dan worden de inkomsten 
die je hebt uit je eigen bedrijf niet 
meegeteld als bijverdiensten voor je 
studiefinanciering, als je in dat kalender-
jaar ook je diploma haalt. Deze maatregel 
is alleen bedoeld voor studenten die 
ondernemer zijn voor de inkomstenbe-
lasting. Meer informatie hierover vind je 
op belastingdienst.nl.

DUO berekent een maandbedrag door de 
winst uit onderneming, de negatieve 
persoonsgebonden aftrek, de persoonsge-
bonden aftrek, het belastbaar inkomen uit 
box 2 (aanmerkelijk belang) en het 
belastbaar inkomen uit box 3 (voordeel uit 
sparen en beleggen) door twaalf te delen.

Je kunt ook nog inkomsten hebben die niet 
onder het verzamelinkomen of belastbaar 
loon vallen. Deze inkomsten tellen ook niet 
mee. Voorbeelden daarvan:
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Afbeelding 1: inkomen vanaf september telt niet mee

Studiefinanciering

1 januari 1 september 31 december

niet, en soms wel mee. Ze tellen niet mee 
als de periode waarin er geen studiefinan-
ciering aan jou is toegekend aan het begin 
of aan het einde van het kalenderjaar ligt. 
Een geladen studentenreisproduct telt ook 
als studie financiering. Onderbreek je je 
studiefinan ciering en heb je ervoor en erna 
in hetzelfde kalenderjaar studiefinanciering 
ontvangen? Dan telt het inkomen dat je 
tijdens die onderbreking had wél mee voor 
je bijverdiensten. 

Voorbeeld 1
Je hebt van 1 januari tot 1 september 
studiefinanciering. Vanaf 1 september heb je 
geen studiefinanciering meer en doe je 
uitzendwerk. Het inkomen dat je vanaf 1 
september verdient, telt niet mee voor de 
bijverdiengrens. Eventuele inkomsten in de 
periode 1 januari tot 1 september worden 
wél meegerekend. Zie afbeelding 1.

Voorbeeld 2
Je stopt op 28 februari 2018 je studiefinan-
ciering. Van maart 2018 tot en met augustus 
2018 doe je uitzendwerk. In september 2018 
ontvang je weer studiefinanciering voor het 
mbo of volgens het oude stelsel voor ho. 

• je studiefinanciering
• uitkering op grond van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo)
• kinderbijslag voor je kinderen
• toeslagen van de Belastingdienst
• loterijprijzen
• alimentatie voor jouw kinderen of van 

jouw ouder(s)
• eenmalige studiebeurs van een (particu-

lier) studiefonds.

Twijfel je of bepaalde inkomsten onder het 
verzamelinkomen vallen? Neem dan contact 
op met de Belastingtelefoon 0800 - 0543. De 
medewerkers van DUO kunnen je hierover
niet adviseren.

Alleen mbo (18- en 18+) of 
oud stelsel voor ho

Heb je in 2018 alleen studiefinanciering 
voor het mbo of volgens het oude stelsel 
voor hoger onderwijs, en heb je een deel 
van 2018 geen studiefinanciering of 
studiefinanciering volgens het nieuwe 
stelsel? Dan tellen je bijverdiensten soms 

Geen studiefinanciering /  
Nieuw stelsel



Afbeelding 2: inkomen van het hele jaar telt mee

Onderbreking studiefinanciering

1 januari 1 maart 1 september 31 december
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Alle inkomsten die je van 1 januari 2018 tot 
en met 31 december 2018 hebt (dus ook in 
de maanden waarin je geen studiefinancie-
ring ontvangt) worden nu meegerekend als 
bijverdiensten. Zie afbeelding 2.

Voorbeeld 3
Je doet een mbo-opleiding en je wordt in 
maart 2018 18 jaar. Je hebt vanaf 1 februari 
het studentenreisproduct en vanaf april tot 
en met december ook de basisbeurs. Alle 
inkomsten die je vanaf 1 februari 2018 hebt 
tellen mee. 

Voorbeeld 4
Je hebt studiefinanciering voor het mbo tot 
en met augustus. Vanaf september ga je 
naar het hbo en val je onder het nieuwe 
stelsel. Het inkomen dat je vanaf 1 septem-
ber verdient, telt niet mee voor de bijver-
diengrens. Eventuele inkomsten in de 
periode 1 januari tot en met 31 augustus
worden wél meegerekend. Zie afbeelding 1.

Deels studiefinanciering 
volgens het nieuwe stelsel

Als je een gedeelte van 2018 onder het 
nieuwe stelsel valt, tellen je bijverdiensten 
soms niet, en soms wel mee. Ze tellen niet 
mee als de periode waarin er studiefinancie-
ring volgens het nieuwe stelsel aan jou is 
toegekend, aan het begin of aan het einde 
van het kalenderjaar ligt. Een geladen 
studentenreisproduct telt ook als studie-
financiering. Ontvang je in 2018 enkele 
maanden studiefinanciering volgens het 
nieuwe stelsel en ontvang je ervoor en erna 
in hetzelfde kalenderjaar studiefinanciering 
voor het mbo of volgens het oude stelsel? 
Dan telt het inkomen dat je tijdens de 
studiefinanciering volgens het nieuwe 
stelsel had wél mee voor je bijverdiensten. 

Voorbeeld 5
Je hebt tot en met 31 januari studiefinancie-
ring voor het mbo. Vanaf 1 februari ga je 
naar het hbo en val je onder het nieuwe 
stelsel. Je besluit om te stoppen met je 
hbo-opleiding en je gaat per 1 augustus 
verder met een mbo-opleiding. Alle 
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inkomsten die je van 1 januari tot en met 31 
december hebt (dus ook in de maanden 
waarin je onder het nieuwe stelsel valt), 
worden meegerekend als bijverdiensten. Zie 
afbeelding 3.

Wat moet je doen?

Als je inkomsten in 2018 onder de  
€ 14.456,00 blijven, hoef je niets te doen. 
Verdien je meer en wil je voorkomen dat je 
moet terugbetalen, dan moet je je studiefi-
nanciering en je studentenreisproduct voor 
de rest van het kalenderjaar stopzetten. Dit 
geldt voor studiefinanciering voor het mbo 
en voor studiefinanciering volgens het oude 
stelsel voor het hoger onderwijs, ook als je 
alleen recht hebt op een lening. En ook als 
je dan een lening van € 0,- hebt. Je 
studie financiering zet je stop door in te 
loggen op Mijn DUO. Daar kun je ook direct 
aangeven of je vanaf januari 2019 weer 
studiefinan ciering wilt ontvangen. 
Weet je pas in 2019 dat je in 2018 te veel hebt 
bijverdiend? Je kunt nog tot 1 juli 2019 je
studiefinanciering met terugwerkende 
kracht stopzetten. Bedenk dan wel dat je je  

studiefinanciering over de ingetrokken 
maanden moet terugbetalen. Ook betaal je 
€ 194,- per maand voor een geactiveerd 
studentenreisproduct.

Voorbeeld 6
Je bent nog geen 30 en je bereikt in oktober 
2018 de bijverdiengrens van € 14.456,00. 
Om de gevolgen van teveel bijverdienen te 
voorkomen moet je:
• per 1 oktober je studiefinanciering 

stopzetten
• je studentenreisproduct uiterlijk op de 5e 

werkdag van oktober stopzetten.

Afbeelding 3: inkomen van het hele jaar telt mee

studiefinanciering nieuw stelsel

1 januari 1 febr 1 september 31 december

Word of ben je 30 in 2018, neem dan 
voor advies contact op met DUO 
vóór je je studiefinanciering stopzet. 
Want vanaf de maand na je 30e 
verjaardag kun je geen studiefinan-
ciering meer aanvragen.
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Controle achteraf

Controleren bijverdiensten

DUO controleert achteraf je bijverdiensten 
bij de Belastingdienst. Als blijkt dat je meer 
verdiend hebt dan de bijverdiengrens, moet 
je een bedrag terugbetalen.
Hiervoor geldt het volgende. Je moet het 
bedrag dat je te veel hebt bijverdiend 
terugbetalen, maar nooit meer dan 
werkelijk aan basisbeurs, aanvullende beurs 
én studentenreisproduct aan jou is
toegekend. Heb je in 2018 het hele jaar 
studiefinanciering gekregen en € 1,- te veel 
bijverdiend, dan betaal je dus alleen die ene 
euro terug. Als je je studentenreisproduct 
niet hebt opgehaald en geen gebruik hebt 
gemaakt van een vergoeding, hoef je 
hiervoor ook niets terug te betalen.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog 
vragen? Kijk dan op duo.nl.

Een paar voorbeelden

 Je hebt € 1.000,- te veel bijverdiend

 Basisbeurs over 2018   € 3.233,40
 (12 x € 269,45)
 Heel jaar studentenreisproduct € 1.099,44 
 (12 x € 91,62)
 Totaal € 4.332,84
 Je moet € 1.000,- terugbetalen

 Je hebt € 3.000,- te veel bijverdiend
 Basisbeurs over 2018 € 990,72
 (12 x € 82,56)
 Heel jaar studentenreisproduct € 1.099,44 
 (12 x € 91,62)
 Totaal € 2090,16
 Je moet € 2.090,16 terugbetalen




