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Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Studenten- en scholierenregeling

 Waarom dit formulier?

Dit formulier is bestemd voor studenten en scholieren die werken en 

hiervoor loon krijgen.

Als je werkt en geld verdient, betaal je belasting. Je werkgever 

houdt die belasting – de loonbelasting/premie volksverzekeringen 

(loonheffing) – automatisch in op je loon. De loonbelasting/premie 

volksverzekeringen maakt deel uit van de loonheffingen die je werk-

gever aan ons betaalt. Werkgevers moeten de gegevens registreren 

van iedereen voor wie ze loonheffingen betalen. Jouw werkgever 

moet dus ook jouw gegevens registreren. Met dit formulier geef je je 

gegevens aan hem door.

Je werkgever kan er ook voor zorgen dat je minder belasting hoeft 

te betalen. Dat kan met de studenten- en scholierenregeling. Met dit 

formulier geef je aan of je wilt dat je werkgever deze regeling gebruikt 

of beëindigt. Verder geef je aan of je wilt dat je werkgever de loon-

heffingskorting toepast. Je werkgever houdt dan minder loonbelasting/

premie volksverzekeringen in op je loon.

Als je geen gegevens opgeeft

Als je je persoonlijke gegevens niet – of fout – opgeeft, moet je 

werkgever 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen op je loon 

inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Dit geldt ook als je je niet 

legitimeert. Lever dus op tijd de goede gegevens in bij je werkgever.

Invullen en inleveren

Lever dit formulier ingevuld en ondertekend in bij je werkgever. 

Dit moet op z’n laatst op de dag voor je eerste werkdag. Ga je werken 

op dezelfde dag waarop je werkgever je aanneemt? Lever deze 

opgaaf dan in vóór je gaat werken. Als je het formulier inlevert, moet 

je je legitimeren. Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee.

  Let op!

   Als er iets in je gegevens verandert nadat je dit formulier hebt 

ingeleverd, moet je dit schriftelijk aan je werkgever doorgeven. 

Bijvoorbeeld als je niet meer voldoet aan de voorwaarden van de 

regeling of als je de regeling niet langer wilt gebruiken. Lever dan 

een nieuwe Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en 

scholierenregeling) bij je werkgever in.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/jongeren. 

Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag 

tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 

8.00 tot 17.00 uur. 

1  Je gegevens

 Heeft je werkgever je gegevens al ingevuld? Controleer ze dan en verbeter ze als ze fout zijn.

1a Naam en voorletter(s) 

1b  Burgerservicenummer (BSN)  

1c Straat en huisnummer 

1d Postcode en woonplaats   

1e Land en regio 

Alleen invullen als je in het      

buitenland woont

1f Geboortedatum     –  – 

1g Telefoonnummer 


