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 Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk 

Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten. 

Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 

juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

Voor wie? Enkel voor studenten = personen die minstens 15 jaar 

zijn en studeren als hoofddoel hebben. Daarvoor 

moeten ze als regelmatige leerling ingeschreven zijn in 

een erkende onderwijsinstelling. 

Kan niet worden toegepast voor:  

- deeltijds onderwijs en avondschool 

- tewerkstelling van 12 maanden of meer 

- stagecontracten 

 

Uitzondering: studenten die afstuderen kunnen nog de 

volledige zomervakantie als student tewerk gesteld 

worden. 

Voor iedereen:  werknemers, werkzoekenden (kennisgeving RVA), 

gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, … 
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 Waarvoor? Kan voor elke functie en voor elke activiteit 

  

organisaties die vakantiekampen, speelpleinen en sportkampen 

inrichten: personen die als beheerder, kampleider, monitor of bewaker 

tijdens de schoolvakanties tewerk gesteld worden (art. 17 §1 3°) 

door de overheid erkende organisaties die socioculturele vorming en/of 

sportinitiatie verstrekken: personen die buiten hun werk- of schooluren 

of tijdens de schoolvakanties tewerk gesteld worden als animator, leider 

of monitor (art. 17 §1 4°) 

inrichters van sportmanifestaties: personen die uitsluitend op de dag van 

een sportmanifestatie tewerk gesteld worden (niet voor betaalde 

sportbeoefenaars) (art.17 §1 6°) 

    

Duur Een student kan maximaal 50 dagen per jaar in het 

voordelige statuut van jobstudent tewerk gesteld 

worden. 

Let op: elke begonnen dag 

telt mee voor een volledige dag,   eender of die dag nu 

1 of 8 werkuren telt 

 

Elke dag waarvoor de werkgever loon betaalt telt mee, 

dus ook feestdagen, ziektedagen… 

Indien de dagen niet opeenvolgend zijn kan er beter 

met dagcontracten gewerkt worden. 

Het saldo kan worden nagegaan op 

www.studentatwork.be 

Een occasioneel medewerker kan maximaal 25 dagen in dit voordelige 

statuut werken.  

Let op: elke begonnen dag telt mee voor een volledige dag, eender of 

die dag nu 1 of 8 werkuren telt. 

Het saldo kan worden nagegaan via portaalsite Sociale Zekerheid 

http://www.studentatwork.be/
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/article_17/index.htm?type=noss
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Arbeidsovereenkomst Steeds een “arbeidsovereenkomst voor de 

tewerkstelling van studenten.” 

Dit is steeds een contract van bepaalde duur, dus moet 

schriftelijk opgesteld worden en uiterlijk op het tijdstip 

van indiensttreding. 

 

Het arbeidsreglement moet op de eerste dag 

overhandigd worden. Bij studenten die een 

beschermde groep van werknemers zijn, wordt hier 

strenger op toegezien.  

Het studentencontract moet 5 jaar bewaard worden bij 

de sociale documenten. 

Overeenkomst voor tewerkstelling onder artikel 17. 

Dit is steeds een contract van bepaalde duur, dus moet schriftelijk 

opgesteld worden en uiterlijk op het tijdstip van indiensttreding. 

 

 

Proeftijd De eerste drie gewerkte dagen zijn steeds proeftijd. geen proeftijd. 

Einde Er komt automatisch een einde aan de overeenkomst 

op de einddatum. 

Indien één van de partijen vroeger wil beëindigen: 
tijdens de proefperiode kan de arbeidsovereenkomst 

onmiddellijk verbroken worden zonder 

opzeg(vergoeding) 

na de proefperiode: 

Overeenkomst van minder of gelijk aan 1 maand: 

-opzeg WG:  3 dagen 

-opzeg WN: 1 dag 

Overeenkomst van meer dan 1 maand: 

-Opzeg WG: 7 dagen  

-Opzeg WN: 3 dagen  

Er komt automatisch een einde aan de overeenkomst op de einddatum. 

 Bij een vroegtijdig beëindigen van ene overeenkomst dienen de regels 

voor het opzeggen van een gewoon bediendencontract gerespecteerd 

worden.   
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Loon  Studenten moeten hetzelfde loon ontvangen als 

andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde 

categorie behoren rekening houdende met 

sectorbarema’s en het algemeen minimumloon.  

Voor de tussenkomst woon-werkverkeer en 

onkostenvergoedingen gelden  dezelfde rechten als voor 

alle werknemers in de organisatie 

 

Ook voor extralegale voordelen komen studenten in 

aanmerking tenzij ze behoren tot een objectief te 

verantwoorden uitgesloten categorie  

Zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die 

tot dezelfde categorie behoren. 

 

Voor de tussenkomst woon-werkverkeer en onkostenvergoedingen 

gelden  dezelfde rechten als voor alle werknemers in de organisatie. 

 

Ook voor extralegale voordelen komen deze werknemers in aanmerking 

tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten 

categorie. 

Arbeidsduur De arbeidsduurwetgeving is van toepassing op 

studentenarbeid maar: 

 Binnen de arbeidsduurwetgeving geldt de 1/3 regel 

(een deeltijdse uurrooster moet minstens 1/3 e van 

een voltijds uurrooster zijn) niet voor jobstudenten. 

 De 3-uren regel (een opdracht moet minstens 3 

opeenvolgende uren duren) geldt wel. 

(Let op: het is mogelijk dat een bedrijf een cao afsluit 

waarin bepaald wordt dat, gezien de aard van het werk, 

aan deze regels geen gevolg moet gegeven worden. Bij 

Vlabus bestaat deze bedrijfs-cao.) 

Voor jongere werknemers (minder dan 18 jaar) gelden 

bijzondere voorwaarden betreffende werk- en 

rusttijden, feest- en zondagswerk,… 

De arbeidsduurwetging is van toepassing maar niet: 

 De 1/3 regel 

 De 3-urenregel 

Voor jongere werknemers (minder dan 18 jaar) gelden bijzondere 

voorwaarden betreffende werk- en rusttijden, feest- en zondagswerk,… 
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Gewaarborgd loon (GL) 

bij ziekte of ongeval? 

 bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte: 

AO < 3 m.: recht op GL na 1 maand anciënniteit 

AO > 3m: recht op GL na proefperiode van drie dagen 

(indien de jobstudent een bediendencontract heeft) 

 

 bij arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval: 

vanaf eerste dag (geen anciënniteitsvoorwaarde) 

 

 

 bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte: 

contract < 3 m.: recht op GL na 1 maand anciënniteit 

(in praktijk zal de anciënniteitsvoorwaarde meestal niet vervuld zijn, te 

meer omdat hier meestal met dagcontracten gewerkt wordt aangezien 

het gelegenheidsarbeid betreft.) 

 bij arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval: 

vanaf eerste dag (geen anciënniteitsvoorwaarde) 

Recht op betaalde 

afwezigheid op 

feestdag? 

ja, als die binnen de arbeidsovereenkomst valt 

Indien de feestdag na de AO valt: 

 in dienst < 15 (kalender)dagen: geen betaling 

 in dienst < 1 maand: betaling van maximaal 1 

feestdag die valt in de 14 dagen na het einde van 

het contract 

 in dienst > 1 maand: betaling van alle feestdagen 

die vallen tot 30 dagen na het einde van het 

contract 

ja, als die binnen de arbeidsovereenkomst valt 

Indien de feestdag na de AO valt: 

 in dienst < 15 (kalender)dagen: geen betaling 

 in dienst 15 dagen < 1 maand: betaling van maximaal 1 feestdag die 

valt in de 14 dagen na het einde van het contract 

 in dienst > 1 maand: betaling van alle feestdagen die vallen tot 30 

dagen na het einde van het contract 

 

Aangifte Sociale 

Zekerheid 

Dimona-aangifte uiterlijk op het moment dat de 

student begint te werken 

aangifte per kwartaal 

aantal dagen moet opgegeven worden 

  

                                             

Aangifte aan de sociale zekerheid, voor de tewerkstelling 

Opgelet: laattijdig gemelde werkdagen zijn niet vrijgesteld van 

socialezekerheidsbijdragen maar tellen toch mee voor de 

berekening van de limiet van de 25 dagen 

Wijzigen of annuleren kan nog tot drie dagen na prestatiedatum mits 

motivatie. 

Breng steeds de werknemer op de hoogte van de aangifte en 

de inhoud ervan, liefst op of bij de arbeidsovereenkomst.  

 

 



 

 

 

6 

 

Rsz Solidariteitsbijdrage van 8,13 % waarvan 5,42 % ten 

laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de 

werknemer. 

Voorwaarden: 

maximum 50 dagen per jaar (in hoofde van student) 

studentenovereenkomst 

student mag enkel werken tijdens periodes van niet 

verplichte aanwezigheid in de school 

 

Geen rsz op volgende voorwaarden: 

max. 25 dagen per jaar (in hoofde van medewerker, de tewerksteling 

kan dus bij verschillende werkgevers plaatsvinden, de dagen worden 

opgeteld) 

voorafgaande elektronische aangifte bij de sociale zekerheid 

voor een functie/activiteit zoals bepaald in art. 17 

BV Vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, indien het bedrag 

7.420 euro/jaar (aanpasbaar en indexeerbaar) 

overschrijdt zal er echter wel personenbelasting 

verschuldigd zijn.  

Fiscale fiche 281.10 (steeds) 

Bedrijfsvoorheffing (in principe op maandbasis):  

volgens de geldende belastingschalen, meegeteld in de inkomsten voor 

de personenbelastingen 

Fiscale fiche 281.10                                                                     

Combineerbaar met 
een ander statuut? 

  

Men kan in hetzelfde jaar voor eenzelfde werkgever 

werken als jobstudent, werkstudent of in de 25-dagen 

regel. Dit kan echter nooit gelijktijdig. 

 

Combineerbaar met jobstudent of vrijwilliger, niet gelijktijdig. 

Dit statuut is nooit te combineren met het gewone statuut als 

werknemer, tenzij de functie totaal verschillend is. 

Combineerbaar met een uitkering voor tijdskrediet. 

 


