
STUDENTENARBEID

Studentenarbeid is niet meer weg te denken uit 
onze huidige arbeidsmarkt. Studenten vullen heel 
wat vacatures in, niet alleen tijdens de vakantie- 
periodes maar ook in het weekend of op les-vrije 
dagen. 

Via WERKERS kunnen studenten volgens het wet-
telijke principe van uitzendarbeid worden ingescha-
keld. 

Bedrijven die samenwerken met WERKERS voor de 
tewerkstelling van studenten doen dit omdat ze:

 • de studentenregeling complex vinden
 • zo weinig mogelijk  administratie willen
 • zelf geen studenten kunnen vinden
 • hierdoor zeer flexibel kunnen werken
 • de selectie willen overlaten aan professionelen
 • perfect kunnen  budgetteren omdat alleen de 

gepresteerde uren worden betaald

STUDENTCONTINGENT

Steeds vaker worden studenten ingeschakeld om  
arbeidspieken op te vangen of om vaste werk-
nemers die met vakantie gaan te vervangen. stu-
denten kunnen 475 uren per kalenderjaar werken 
tegen een voordelige RSZ-bijdrage: de werkgevers-
bijdrage bedraagt slechts 5,43%, de student zelf be-
taalt slechts 2,71% solidariteitsbijdrage.

Een uiterst belangrijke voorwaarde om te kunnen 
genieten van de gunstige studentenregeling is 
het respecteren van de regels m.b.t. studenten-
arbeid. Dit begint met het afsluiten van een stu-
dentenovereenkomst: deze overeenkomst wordt 
verplicht schriftelijk afgesloten en moet altijd in 
2-voud worden opgesteld. Ook moet de student 
altijd een kopie van het arbeidsreglement ontvan-
gen. Bovendien geniet een student een bijzonde-
re bescherming voor wat betreft bescherming en 
preventie op het werk. Tenslotte moet de Dimo-
na-aangifte altijd tijdig worden uitgevoerd.

Het contingent van 475 uren wordt door de RSZ-bij-
gehouden aan de hand van de Dimona-aangiftes. 
De RSZ aanvaardt enkel tijdige aangiftes, dat wil 
zeggen deze aangiftes die voorafgaand aan de te-
werkstelling zijn geregistreerd. Laattijdige aangiftes 
worden onmiddellijk gesanctioneerd door het niet 
toestaan van het voordelig RSZ-tarief!

De student kan via de online toepassing www.stu-
dentatwork.be zijn persoonlijke teller raadplegen en 
een attest afdrukken.

ANDERE BELANGRIJKE GETALLEN

Arbeidsduur

Normaal werkt een student maximaal 8 uur per dag 
of 38 uren per week. Worden er meer uren gepres-
teerd, dan worden deze beschouwd als overuren. 

Nachtwerk (werk tussen 20.00 uur en 06.00 uur) en 
zondagswerk zijn niet toegelaten voor studenten, 
maar hierop bestaan wel enkele uitzonderingen.

Voor minderjarige studenten (- 18 jaar) zijn de regels 
nog strikter: zij mogen geen nacht- of zondagswerk 
uitvoeren en mogen geen overuren presteren.

Bovendien heeft een student die jonger is dan 18 
jaar en die meer dan 6 uren per dag werkt, in totaal 
recht op minstens 1 uur pauze per dag.

Belastingen en kinderbijslag

Bij de 6de staatshervorming is de kinderbijslag ge-
regionaliseerd. Dat wil zeggen dat de regeling an-
ders is, afhankelijk van de regio waar je woont.
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De informatie die je zoekt, vind je daarom op de vol-
gende websites:

 • Vlaanderen: groeipakket.be
 • Wallonië: famiwal.be
 • Duitstalige gemeenschap: ostbelgienfamilie.be
 • Brussel: In Brussel wordt de hervorming pas 

in 2020 van kracht. Het beheer van de kinder-
bijslag blijft intussen dus nog in handen van 
bruxelles.famifed.be.

De student betaalt op het loon voor de eerste  
475 uren van de tewerkstelling slechts 2,71% solida-
riteitsbijdrage. Bovendien geldt voor deze uren een 
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. In principe blijft 
de student ten laste van zijn ouders tenzij hij meer 
verdient dan € 4.162,50 bruto (afhankelijk van de ge-
zinssituatie) per jaar (2019). Op de website www.stu-
dentatwork.be staan steeds de actuele bedragen, 
rekening houdend met de specifieke gezinssituatie. 
De student zelf zal pas belastingen betalen als zijn 
brutoloon hoger is dan €12.657,14 (2019).

WAAROM WERKERS?

 • Onze consulenten hebben een zeer grote sec-
torkennis

 • Omdat wij een erkend uitzendkantoor zijn.  
U kunt dus u gerust met ons samen werken

 • U kunt rekenen op een correcte administratie
 • Wij staan voor kwaliteit in het selecteren van 

uitzendkrachten
 • U ervaart bij WERKERS een verregaande dienst-

verlening
 • Bij WERKERS vindt u een transparante verlo-

ning en prijszetting
WIST U DAT?

Studenten nooit een veiligheidsfunctie mo-
gen uitvoeren en dus onder geen enkele voor-
waarde met een heftruck of tractor mogen 
rijden?

HOOFDKANTOOR LEUVEN 016 28 64 64 info@werkers.be  

KANTOOR ROESELARE 051 21 26 34 roeselare@werkers.be 

KANTOOR LOCHRISTI 09 355 38 65 lochristi@werkers.be 

KANTOOR LIER 03 491 81 00 lier@werkers.be

WWW.WERKERS .BE
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