IRM: aan de slag met een praktijkleerovereenkomst in Nederland

Leerling woont in België

De volgende informatie is van toepassing als uw kind ingeschreven is in een Vlaamse opleidingsinstelling,
in België woont en in het kader van zijn alternerende opleiding aan de slag gaat in een erkende
Nederlandse leeronderneming met een praktijkleerovereenkomst (leerweg met een leervergoeding).
In deze infofiche geven we algemene informatie. Indien u de impact op uw persoonlijke situatie wilt
kennen, kunt u terecht bij de bevoegde instantie.

LEERVERGOEDING
Uw kind ontvangt een leervergoeding die gelijk is aan het minimumloon voor Nederlandse leerlingen die
via een BBL-leerweg worden opgeleid. Het minimumloon wordt bepaald in functie van de leeftijd van uw
kind. De brutobedragen worden halfjaarlijks, op 1 januari en 1 juli, aangepast.
Voor de actuele bruto BBL-minimumlonen kunt u op de volgende link terecht:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon-bblopleiding/bedragen-minimumloon-bbl-2021
De bedragen van het wettelijk BBL-minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36,
38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin de leerling werkt.
De leeronderneming zal, vertrekkend van de bruto BBL-minimumlonen, de maandelijkse netto
leervergoeding van uw kind berekenen. De netto leervergoeding wordt mee bepaald door een aantal
factoren (deeltijdspercentage, loonheffingskortingen, sectorspecifieke afwijkingen in de CAO,
vergoedingen/inhoudingen voor maaltijden, werkkledij…).

KINDERBIJSLAG
(Vlaanderen)
Als u in België woont of werkt, krijgt u kinderbijslag uit Vlaanderen (het Groeipakket),
•

•
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Uw kind is nog geen 18
Het recht op kinderbijslag is onvoorwaardelijk gegarandeerd tot en met de maand waarin uw
kind 18 jaar wordt.
Uw kind is 18 of ouder
Het recht op kindergeld blijft behouden. Het Groeipakket voorziet, dat vergoedingen en sociale
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uitkeringen uit tewerkstelling in een systeem van alternerend leren en werken niet meetellen in
het bepalen van het recht op kinderbijslag.
Als uw kind tijdens de zomervakantie in Vlaanderen studentenarbeid doet, blijft het recht op het
groeipakket behouden indien uw kind de volgende afspraken respecteert:
•
•

475 uren of minder studentenarbeid (verminderde sociale zekerheidsbijdrage)
minder dan 80 uur per maand met een arbeidsovereenkomst (normale sociale
zekerheidsbijdrage) of studentenarbeid (met normale sociale zekerheidsbijdrage)

Doet uw kind vakantiewerk in Nederland, dan is er geen sprake van ‘studentenarbeid’ en moet de
laatste voorwaarde (minder dan 80 uur per maand met een arbeidsovereenkomst) gerespecteerd
worden.
Informatie over het Groeipakket in Vlaanderen: https://www.groeipakket.be/ .

(Nederland)
Als u in België woont, maar in Nederland werkt, krijgt u wellicht kinderbjislag uit Nederland. De leeftijd
van uw kind bepaalt of u recht op kinderbijslag heeft.
•

•

Uw kind is 16 of 17 jaar
U behoudt het recht op kinderbijslag.
Sedert 1 januari 2020 mag uw kind van 16 of 17 jaar onbeperkt bijverdienen. Ook inkomsten in de
zomervakantie (vakantiebaantje) hebben geen impact meer op de kinderbijslag. U hoeft het ook
niet meer aan de Sociale Verzekeringsbank door te geven als uw kind inkomen heeft of als het
inkomen verandert.
Uw kind wordt 18 jaar
Het recht op kinderbijslag stopt op de 1ste van het kwartaal volgend op de 18de verjaardag van
de leerling. Er is één uitzondering: het recht op kinderbijslag stopt al op de 1ste van het kwartaal
indien de leerling op de 1ste van het kwartaal 18 jaar wordt.

Informatie over kinderbijslag in Nederland: https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag.

ZORGVERZEKERING
Uw kind is als ‘werknemer’ vanaf zijn 18e jaar premieplichtig voor de zorgverzekering in Nederland. Voor
jongeren hoeft dat meestal geen uitgebreide verzekering te zijn. Sommige verzekeraars bieden een speciaal
jongeren- of studentenpakket aan.
Voor de zorgverzekering kan uw kind zorgtoeslag aanvragen. De zorgtoeslag kan ook door buitenlanders
aangevraagd worden.
Informatie over zorgverzekering en zorgtoeslag:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering .
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LOON- EN INKOMSTENSBELASTING
Het principe grensarbeider is van toepassing. Als werknemer in Nederland doet uw kind een
belastingaangifte in Nederland en in België.

(Nederland)
De werkgever houdt maandelijks loonbelasting aan de bron in en maakt het bedrag aan de fiscus over.
De Inkomstenbelasting wordt geregeld via de belastingaangifte en heeft betrekking op het inkomen van
uw kind over het voorbije kalenderjaar. De loonbelasting wordt daarin verrekend.
Informatie over belastingen: https://www.belastingdienst.nl/ .
Uw kind betaalt geen loon- en inkomstenbelasting wanneer het inkomen onder de belastingvrije som
blijft. Dat is bijvoorbeeld het geval indien uw kind slechts een deel van het jaar een
praktijkleerovereenkomst had. De belastingvrije som varieert jaarlijks en varieert in functie van de
heffingen.
Informatie over belastingvrij inkomen: https://financieel.infonu.nl/belasting/119080-belastingvrijverdienen-2019-2020-en-2021.html .
Uw kind kan ook zelf belasting terugvragen. Dit kan tot wel 5 jaar geleden.
Informatie over zelf belasting terugvragen:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/jon
geren/jongeren

(België)
Uw kind betaalt inkomstenbelasting op basis van het Nederlandse inkomen verminderd met het bedrag
aan inkomstenbelasting die al in Nederland betaald werden.

PENSIOENPREMIE
De Nederlandse bepalingen zijn van toepassing. Uw kind is voor het aanvullend pensioen (de 2de pijler)
premieplichtig vanaf 21 jaar. De pensioenopbouw loopt meestal via een sectorpensioenfonds.
Informatie over pensioenopbouw: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen .

STUDIEFINANCIERING
Het recht op de schooltoeslag blijft behouden gedurende de opleiding op basis van de inschrijving bij de
Vlaamse opleidingsverstrekker. De betaling gebeurt via de uitbetaler van het Groeipakket.
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BURGERSERVICENUMMER
Gaat uw kind voor het eerst in Nederland werken en heeft het nog nooit in Nederland gewoond? Dan
heeft het een burgerservicenummer (BSN) nodig. U kunt een BSN aanvragen bij één van 19 gemeenten met
inschrijfvoorziening in Nederland (via het loket RNI - Registratie Niet-Ingezetenen). .
Gemeenten met inschrijfvoorziening dicht bij Vlaanderen zijn Breda, Eindhoven, Goes, Terneuzen en
Heerlen.
Informatie aanvraag BSN: https://startpuntgrensarbeid.benelux.int/denl/nl/voor-afsluitingarbeidscontract/sofi-burgerservicenummer/

BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD
Een succesvol voleindigde praktijkleerovereenkomst geeft geen recht op een verkorting van de
beroepsinschakelingstijd (BIT) in Vlaanderen. De beroepsinschakelingstijd duurt 12 maanden. Pas na die
periode heeft uw kind recht op een inschakelingsuitkering.
Informatie over de beroepsinschakelingstijd: https://www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school .

CONTACT
Bij vragen kunt u terecht op duaalleren@vlaanderen.be .
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