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Vanaf 1 januari 2017 zijn er een aantal nieuwe regels in voege getreden voor studentenarbeid. Voor 
een volledige uiteenzetting verwijzen we naar prima overheidswebsite http://www.studentatwork.be. 
Deze overheidssite wijst door naar https://www.mysocialsecurity.be/student. (Opmerking : de website 

www.studentatwork.be klaagt bij gebruik van https:// dat het security certificaat niet in orde is (situatie jan 2017) maar dat 
komt omdat het certificaat gekoppeld is aan www.mysocialsecurity.be , dus je hoeft je geen zorgen te maken.) 

Bijkomende aanbevolen sites zijn: 

- https://www.vdab.be/campus/vakantiejobs.shtml (VDAB) 
- http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=38988 (FOD WASO) (VL) 
- https://www.leforem.be/particuliers/conseils-pour-ma-recherche-emploi/travail-

etudiant.html (FOREM) 
- http://www.actiris.be/jeunes/tabid/843/language/fr-BE/Jobs-etudiants.aspx (ActIris) 
- http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=38988 (SPF ETCS) 

Vanaf 1 januari 2017 mogen jobstudenten in plaats van 50 dagen per jaar aan een verlaagd sociaal 
tarief in totaal 475 uur aan dergelijk tarief werken. Dit maakt het voor de jobstudenten mogelijk die 
tijd naar eigen wens te verspreiden doorheen het jaar.  

Wie voorheen immers bijvoorbeeld 3 uur gewerkt had op een dag, had daarmee reeds 1 van zijn/haar 
50 dagen opgesoupeerd. Die regeling hield natuurlijk danige vrijheidsbeperkingen in voor de 
jobstudent, die immers keuzes dient te maken in de balans tussen de carrière als student, privé en als 
werkkracht.  

De nieuwe wetgeving is duidelijk een versoepeling tegenover vroeger. Tevens zijn er de 75 uren extra 
ten opzichte van vroeger, een equivalent van 10 extra werkdagen. Wanneer de student toch méér 
uren presteert op een jaar, gelden er vanaf dan hogere sociale bijdragen. 

Er mag echter niet meer dan 240 uur in één kwartaal gewerkt worden, aangezien men anders de 
kinderbijslag verliest voor dat kwartaal. Enige uitzondering hierop: de zomermaanden (de periode bij 
uitstek voor bedrijven om jobstudenten onder hun hoede te nemen) aansluitend met je diploma-
uitreiking. 

Er is ook nog steeds een plafond aan bezoldiging voor de jobstudent op een jaar, tot waar er geen 
belastingen moeten betaald worden. Wanneer er boven de 10.141,01 euro gegaan wordt, zullen er 
toch belastingen dienen betaald te worden door de jobstudent. 

Er dient ook nog steeds opgelet te worden om fiscaal gezien onder de vleugels van de ouder(s) te 
blijven). Van zodra de student bruto meer verdient dan onderstaande bedragen wordt hij/zij als 
onafhankelijk van de ouders beschouwd: 

- 6.535 euro: als je ouders samen worden belast.  
- 8.722,50 euro: als je ouders alleen worden belast. 
- 9.797,50 euro: als je ouders alleen worden belast en de student een handicap heeft.  

Bruto wil hier zeggen: na afhouding sociale bijdragen, en er geen extra inkomsten zijn buiten de 
studentenarbeid én er geen werkelijke beroepskosten aangegeven worden. 
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Om het opvolgen van het aantal uren mogelijk te maken is er via https://www.studentatwork.be de 
mogelijkheid voorzien om als student in te loggen op de RSZ-site, waar deze gegevens worden 
bijgehouden. Voor een jobstudent is dit een handig tool om te gebruiken, en bovendien zal een 
werkgever vaak een afschrift van deze website vragen bij aanwerving, zodat hij zeker is dat je in orde 
bent met de wetgeving. 

Aanmelden kan via een ID-lezer. Hiervoor is enkel de elektronische identiteitskaart, pincode en 
kaartlezer nodig (hiervoor kunnen ook de laatste bankkaartlezers gebruikt worden) 

De teller die de gewerkte periode opvolgt zal vanaf 1 januari veranderd zijn in uren in plaats van de 
voorheen gebruikelijke dagen. De DIMONA-aangifte door de werkgever zal bijgevolg ook dienen te 
gebeuren in uren in plaats van werkdagen dan. 

Onderstaande grafiek geeft de verschillende nieuwe bepalingen in een overzicht: 

 

 

 

https://www.studentatwork.be/

