OAO

BELASTINGEN EN FISCALITEIT

BETAALT DE LEERLING BELASTINGEN?
Een inkomen dat de leerling verdient in een kalenderjaar moet hij/zij het volgende kalenderjaar aangeven bij de
belastingen via een belastingsbrief. Als een leerling in 2018 (inkomstenjaar) werd opgeleid met een OAO, moeten de
vergoedingen daarvan aangegeven worden bij de belastingen in 2019 (aanslagjaar). Ook andere inkomsten (zoals
studentenarbeid, onderhoudsgeld, …) van de leerling tellen mee.
Voor 1 maart (van het aanslagjaar) geeft de onderneming de leerling een belastingfiche 281.10 waarop het belastbaar
inkomen van het vorige kalenderjaar (inkomstenjaar) staat. De vergoedingen die de leerling kreeg tijdens de OAO in het
vorige kalenderjaar staan onder de rubriek "bezoldigingen".
Als de leerling geen aangifteformulier krijgt opgestuurd, moet hij/zij dat aanvragen ten laatste op 1 juni van het jaar van
de aangifte (aanslagjaar).
Als van het inkomstenjaar 2018 alle maandelijkse leervergoedingen, vakantiegeld, inkomsten uit studentenarbeid,
onderhoudsgeld,... worden opgeteld, en daarvan de forfaitaire beroepskosten worden afgetrokken, krijgen we het
totaalbedrag dat bepaalt of de leerling wel of geen belastingen betaalt. Is dat totaalbedrag niet hoger dan €7730 netto,
dan betaalt de leerling geen belastingen voor aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018). Meer info vind je op de website van
FOD Financiën*.

Voorbeeld
Kelly wordt opgeleid als administratief medewerker (leerling-bediende) en heeft een OAO vanaf 1 september 2017 (daarvoor

Inkomsten 2018
Leervergoeding: €453,20 x 8 maanden= €3626
Leervergoeding: €500,10 x 4 maanden= €2001
Vakantiegeld: €453,20 x 4/12 x 92%= € 139
Totaal: €5765
Kelly hoeft geen belastingen te betalen. Het totaalbedrag blijft onder €7730, zelfs zonder rekening te houden met de aftrek
van forfaitaire beroepskosten.

BLIJFT DE LEERLING FISCAAL TEN LASTE?
Als ouders één of meer personen ten laste hebben, hebben ze een belastingvoordeel. Dat betekent dat een groter deel van
hun inkomen niet belast wordt en dat de belasting die ze moeten betalen lager is. Of een leerling nog fiscaal ten laste is
van de ouder(s) hangt af van verschillende factoren:
> leervergoeding op jaarbasis,
> ouder fiscaal alleenstaande of gehuwd of wettelijk samenwonend,
> andere inkomsten (studentenarbeid, onderhoudsuitkering,…).
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in 2017 nog geen tewerkstelling en dus ook nog geen vakantiegeld).

Als de ouders van de leerling gehuwd of wettelijk samenwonend zijn dan blijft de leerling 'persoon ten laste' voor het
aanslagjaar 2019 als de netto bestaansmiddelen niet hoger zijn dan €3270. Voor een alleenstaande ouder is dat €4720
netto.
‘Bestaansmiddelen’ is een heel breed begrip. Meer info staat op de website van FOD Financiën*. Het zijn alle regelmatig of
toevallig ontvangen inkomsten. Er zijn wel een aantal vrijstellingen:
> De eerste schijf van €2720 inkomsten, verdiend op basis van een OAO, telt niet mee om de bestaansmiddelen te
berekenen. Dat is ook zo voor inkomsten uit studentenarbeid. Een leerling die in een kalenderjaar inkomsten heeft uit
een OAO en uit studentenarbeid kan deze vrijstelling maar één keer toepassen. De regelgeving is terug te vinden via
FOD Financiën (artikel 143, 7°).
> De eerste schijf van €3200 onderhoudsuitkeringen telt niet mee om de bestaansmiddelen te berekenen.
> Na de vrijstellingen mag er een forfaitair bedrag van 20% afgetrokken worden van de bestaansmiddelen.

Voorbeelden
Eenvoudige voorbeelden geven een aantal tendensen weer. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de
indexatie van de leervergoeding in september 2018.

Voorbeeld 1
Eef wordt opgeleid als kassier (leerling-bediende). Ze heeft een OAO vanaf 01.09.2017 (daarvoor geen inkomsten).
Inkomsten 2018:
€453,20 leervergoeding x 8 maanden = €3626
+ €500,10 leervergoeding x 4 maanden = €2001
+ Vakantiegeld: 453,20 x 4/12 x 92%= €139
Totaal: €5766 – €2720 (vrijstelling OAO)
= €3046 – 20% forfaitaire beroepsonkosten €609,20
= €2436,80 netto bestaansmiddelen
Eef is nog fiscaal ten laste.

Voorbeeld 2

Inkomsten 2018:
€539,10 leervergoeding x 12 maanden x 48/52 = €5972
Belastbaar vakantiegeld ontvangen van de verlofkas = €900
Totaal: €6872 – €2720 (vrijstelling OAO)
= €4152 – 20% forfaitaire beroepsonkosten
= €3322 netto bestaansmiddelen
Aisha is niet meer fiscaal ten laste van gehuwde of wettelijk samenwonende ouders, maar wel nog van een ouder die
fiscaal als alleenstaande wordt beschouwd.
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Aisha wordt opgeleid als kapper (leerling-arbeider). Ze heeft een OAO vanaf 01.09.2016.

Voorbeeld 3
Carol wordt opgeleid als schilder (leerling-arbeider). Hij heeft een OAO vanaf 01.09.2016.
Inkomsten 2018:
€539,10 leervergoeding x 12 maanden x 46/52 = €5723 (leerling maakt gebruik van twee weken onbetaald verlof)
Belastbaar vakantiegeld ontvangen van de verlofkas = 900 euro
Totaal: €6623 – €2720 (vrijstelling OAO)
= €3903 – 20% forfaitaire beroepsonkosten
= €3122 netto bestaansmiddelen
Carol is nog fiscaal ten laste.

Voorbeeld 4
Emiel wordt opgeleid als pc-technicus (leerling-bediende). Hij heeft een OAO vanaf 01.09.2017 (daarvoor geen inkomsten).
Inkomsten 2018:
€453,20 leervergoeding x 7 maanden (augustus geen leervergoeding, maar onbetaald verlof) = €3 172
€500,10 leervergoeding x 4 maanden = €2000,4
Vakantiegeld: €280
Studentenovereenkomst in de maand augustus: €1600
Totaal: €7052 – €2720 (vrijstelling)
= €4332 – 20% forfaitaire beroepskosten
= €3466 netto bestaansmiddelen
Emiel is niet meer fiscaal ten laste van gehuwde of wettelijk samenwonende ouders, maar wel nog van een ouder die
fiscaal als alleenstaande wordt beschouwd.

OAO: Overeenkomst van Alternerende Opleiding
FOD Financiën rond belasting voor de student:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/belasting#q2
FOD Financiën rond nettobestaandsmiddelen:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/nettobestaansmiddelen#q1
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MEER INFO

Dit is een zwaar stuk

