
Geldzaken als je begint met werken 
Waaraan moet je denken als je een bijbaan hebt of fulltime gaat werken? Hier vind je
informatie over geldzaken als je begint met werken.

Minimum(jeugd)loon
Alle werknemers van 21 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Ben je jonger
dan 21 jaar? Dan heb je recht op het minimumjeugdloon. Bekijk wat je minimaal moet
verdienen.  

 Lees meer over het minimumloon
Link naar de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

 Bedragen minimumjeugdloon
Link naar de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-
minimumloon/bedragen-minimumloon-2023

Belasting terugvragen bij een bijbaan
Je werkgever houdt vrijwel altijd loonbelasting in op je loon. Als je een bijbaan hebt, kun je
dit bedrag vaak (deels) terugvragen. Dat moet je zelf regelen via de Belastingdienst.

 Check of je recht hebt op belastingteruggave of toeslagen
Link naar de website van de Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/jongeren/jongeren

Ontvang je ook studiefinanciering van DUO? Hou dan rekening met de bijverdienregels,
anders kun je het recht op studiefinanciering verliezen.

Je eerste echte baan
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U bent hier: Home > 18 worden > Beginnen met werken

Ga je fulltime werken, dan zijn er verschillende geldzaken waar je rekening mee moet
houden. Denk aan onderhandelingen over de hoogte van je loon, de inhoud van je
arbeidsovereenkomst en je loonbelasting. Ga ook na hoe het zit met je pensioen. Lees
ons thema 'Je eerste baan'.

 Lees alles over je eerste baan en je geldzaken
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/je-eerste-baan/

Overige onderwerpen

 Aangifte inkomstenbelasting doen als zzp'er

 Je hypotheek en pensioen

 6 tips als je bezig bent met je btw-aangifte

Actueel

 Hoe haal je gezond je pensioenleeftijd?

 Zes vragen over de AOW-leeftijd en de AOW-tool van Wijzer in geldzaken

 Zes vragen en antwoorden over pensioenkorting
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