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STUDEREN EN
WERKEN IN 2011
Jouw complete gids
Centje bijverdienen als job- of werkstudent?
AGO zet alle rechten en regels voor jou op een rijtje.
Gebruik deze brochure als leidraad.
En ga zorgeloos aan de slag!

AGO Jobs & HR 
uitzendpartner voor honderden studenten

Meer weten?
Contacteer jouw AGO-kantoor of 
surf naar www.ago.jobs.
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Mag jij studeren en werken als student?
Wil je een centje bijverdienen? Dan moet je weten waarop je recht 
hebt. En waaraan je je moet houden. AGO Jobs & HR, de uitzend-
partner van honderden job- en werkstudenten, zet alle rechten en 
regels voor studenten op een rijtje:

Jij mag studeren en werken als student:
• Je bent 16 jaar.
• Je bent 15 jaar én je voltooide de eerste twee jaar van het secun-

dair onderwijs.

Jij mag niet studeren en werken als student:
• Je werkte dit schooljaar al 6 maanden of meer - onafgebroken.

• Je volgt avondonderwijs of een opleiding van minder dan 15 uur per 
week.

• Je volgt een stage voor je opleiding.
• Je stopte vorig schooljaar met studeren en startte na de zomer niet 

met een nieuwe opleiding.

Jobstudent of werkstudent?
Eerst kiezen, dan werken. Word je jobstudent of werkstudent? Het 
verschil tussen deze twee statuten: het aantal dagen dat je mag wer-
ken én de sociale zekerheidsbijdragen. Maak je - defi nitieve - keuze 
bij de start van elk kalenderjaar.

WERKSTUDENT JOBSTUDENT

Toegelaten arbeid Geen beperking Max. 23 dagen in juli, aug. & september , Max. 23 dagen tijdens schooljaar 

Bijdrage RSZ werknemer
(betaal je zelf als student)

Ja, volledige 
RSZ-bijdrage Solidariteitsbijdrage: 2,5% tijdens zomervakantie en 4,5% tijdens schooljaar

Bijdrage RSZ werkgever
(betaalt jouw werkgever)

Ja, volledige 
RSZ-bijdrage Solidariteitsbijdrage: 5,01% tijdens zomervakantie en 8,01% tijdens schooljaar

Afhouding
Bedrijfsvoorheffi ng Ja Nee

Behoud kinderbijslag Max. 240u per kwartaal (geen beperking in het 3de kwartaal)
Uitzondering: schoolverlaters 3de kwartaal

Fiscaal ten laste blijven Afhankelijk van het statuut (zie fi scale situatie student en ouders)

Zelf belastingen betalen
als student

Max. € 6830 belastbaar (€ 8690 bruto) verdienen om geen 
belastingen te moeten betalen

Studeren en werken
Wil je een centje bijverdienen? Dan moet je 
weten waarop je recht hebt. En waaraan je je 
moet houden. AGO Jobs & HR, de uitzendpartner 
van honderden job- en werkstudenten, zet alle 
rechten en regels voor studenten op een rijtje:
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Wat moet het bedrijf waar je zal werken nog doen?
• Een meerdere aanduiden die jou onthaalt;
• een ervaren werknemer selecteren die je begeleidt;
• een registratiedocument opstellen en bijhouden.

Over je arbeidsovereenkomst 
Arbeidsovereenkomst
Met AGO kies je voor zekerheid. Want je hebt altijd een kopie van 
je ondertekende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur op zak. 
Deze overeenkomst voldoet aan alle wettelijke bepalingen. En wij 
brengen je DIMONA-aangifte in orde. Dit is de melding van je in-
dienst- en uitdiensttreding.

Twijfels over je job? 
Bij AGO werk je met kortlopende contracten van bepaalde duur. Na 
elke periode beslis jij of je een verlenging aanvaardt.

In goede gezondheid 
Medisch oké
Je gezondheid en welzijn zijn belangrijk. Daarom is een medisch  
onderzoek door je werkgever verplicht in volgende gevallen: 

• Je bent jonger dan 18 jaar, en je gaat voor het eerst uit werken.
• Je komt rechtstreeks in contact met voedingswaren.
• Je tilt zware lasten.
• Je kijkt meer dan vier uur per dag naar een beeldscherm.

Jobstudent
• Je werkt maximaal 2 x 23 dagen, waarvan 23 dagen tijdens het 

schooljaar (1ste, 2de en 4de kwartaal) en de andere 23 dagen in 
de zomer (3de kwartaal).

• Je betaalt geen sociale zekerheidsbijdrage (RSZ), 
 maar een solidariteitsbijdrage: 2,5% van je loon 
 tijdens de zomer en 4,5% tijdens het schooljaar.
• Welke dagen tellen mee? 
 - elke dag waarop je werkt, 
  onafhankelijk van het aantal gewerkte uren;
 - elke gelijkgestelde dag met behoud van loon:  

 zoals ziekte, klein verlet, betaalde feestdag;
 - elke dag inhaalrust.
• Werk je voor één of verschillende werkgevers? Vul dan een AGO-

studentenverklaring op eer in. Voor ons de garantie dat je het maxi-
male aantal werkdagen niet overschrijdt.

Werkstudent
• Je werkt zoveel als je wilt.
• Je betaalt een volledige sociale zekerheidsbijdrage (RSZ) én be-

drijfsvoorheffing. Voldoe je aan bepaalde voorwaarden? Dan krijg 
je de bedrijfsvoorheffing terug samen met je personenbelasting.

Welkom in je bedrijf 
Mag je aan de slag? Proficiat! Het bedrijf waar je zal werken geeft je 
een antwoord op deze vragen en garandeert jouw arbeidsveiligheid: 
• Wat doet het bedrijf en wat is de algemene structuur van de  

onderneming?
• Wat is jouw functie binnen de onderneming - met een beschrijving 

van je job?
• Heeft het bedrijf een ondernemingsraad, een comité voor preventie 

en bescherming, en een syndicale afvaardiging?
• Wie zetelt er als werknemersvertegenwoordigers in deze organen 

- met hun functies?
• Welke voorschriften uit het arbeidsreglement staan niet in je  

arbeidsovereenkomst?
• Welke maatregelen zijn voorzien voor eerste hulp, brandbestrijding 

en evacuatie van werknemers?
• Hoe is de preventie en arbeidsveiligheid georganiseerd?
• Welke veiligheids- en preventievoorschriften gelden er?
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Inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) Student Student van wie vader of moeder alleenstaand is

Jobstudent tijdens de zomermaanden (2.5% RSZ) € 6176,92 bruto € 7813,49 bruto

Jobstudent tijdens het schooljaar (4.5% RSZ) € 6306,18 bruto € 7977,12 bruto

Werkstudent Arbeider (13.07% op 108% van het brutoloon)
(indien gewerkt in 2010 als WS arbeider -> 
vakantiegeld aftrekken van nog te verdienen brutoloon)

€ 7012,36 bruto € 8870,24 bruto

Werkstudent Bediende (13.07% RSZ) (incl. vertrekvakantiegeld) € 5940,47 bruto € 7514,36 bruto

Verzekerd voor ziekte en invaliditeit
Ontvangen je ouders nog kinderbijslag voor jou? Dan ben je ver-
zekerd voor ziekte en invaliditeit via hun ziekenfonds. 
In 2012 kent het ziekenfonds via de bijdragebons jouw bruto-in-
komsten van 2011. Overschrijden je inkomsten de grensbedragen, 
dan vraagt het ziekenfonds alsnog een bijdrage voor 2011. 

De bruto grensbedragen vanaf mei 2010: 
• Je bent jonger dan 21 jaar: 4162,47 euro.
• Je bent ouder dan 21 jaar: 5549,96 euro.

Ziek
Ben je ziek? Veel beterschap! Breng ons meteen op de hoogte. En 
stuur ons binnen 48 uur een medisch attest. Ben je langdurig tewerk

gesteld als student? Dan krijg je bij ziekte, na één maand dienst, een 
gewaarborgd loon. 

Arbeidsongeval
Ai! Een arbeidsongeval. Wees gerust. Ago sluit voor jou een arbeids-
ongevallenverzekering af. Dus raak je gewond tijdens, of op weg 
naar of van je werk, dan betaalt de verzekering van AGO, na goed-
keuring van je dossier, de rekening. Informeer jij meteen je AGO-
kantoor, je werkgever en je ziekenfonds? Dan garanderen wij je een 
vlotte afhandeling van je dossier.

GEVAAR: niet voor studenten
Als student mag je niet om het even welke job uitvoeren. Wil je er dus 
zeker van zijn dat jouw baan geschikt is voor studenten? Neem dan 
contact op met jouw AGO-kantoor.

Fiscale situatie student en ouders?

* De eerste € 2.410 = vrijgesteld bedrag
 Let op! Gehuwde ouders met 1 kind: meerbelasting van € 350 bij wegvallen van dit kind ten laste
 Kinderbijslag, studiebeurzen, onderhoudsgeld (max. € 2890): niet als inkomsten van student beschouwd
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Hoeveel verdien je?
Wat komt er op je bankrekening? Je loon hangt af van de sector 
waarin je werkt en het loonbeleid van jouw bedrijf. Is er geen speci-
fi eke loonregeling? Dan heb je recht op het ‘gemiddelde minimum-
maandinkomen’ - als je minstens een maand werkt. Dit is een per-
centage van het wettelijke gewaarborgde minimumloon.

Vakantiegeld
• Als werkstudent - die een volledige sociale bijdrage betaalt - heb je 

recht op vakantiegeld. 
• Als jobstudent heb je geen recht op vakantiedagen of vakantiegeld. 

Maar je betaalt ook geen sociale bijdrage. 

Feestdagen
Wat met wettelijke feestdagen buiten contract?
• Je bent minder dan 15 dagen in dienst? Sorry, je hebt nog geen 

recht op een feestdag.
• Je bent minstens 15 dagen, maar maximaal een maand in dienst? 

Dan heb je recht op een betaalde feestdag in de 14 dagen na je 
laatste contract vóór de feestdag.

• Je bent meer dan een maand in dienst? Jij geniet van alle feest-
dagen die vallen in een periode van 30 dagen na je laatste contract 
vóór de feestdag.

• Opgelet: Je krijgt een feestdag na het laatste contract 
enkel uitbetaald indien je geen andere werkgever meer 
had tussen je laatste contract bij AGO en de feestdag. 

Wat met de fi scus?
Sta je niet graag voor verrassingen - zeker niet als de belastingen 
aankloppen? Houd dan rekening met wat de fi scus voorschrijft:

Je bent werkstudent
Verdien je in het inkomstenjaar - 2011 - minder dan 8690 euro bruto? 
Dan krijg je de ingehouden bedrijfsvoorheffi ng terug, samen met je 
personenbelasting. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je een be-
lastingaangifte aanvragen. Vanaf 18 jaar ontvang je deze aangifte 
automatisch.
Je bent nog ten laste van je ouders 
Je inkomen mag op jaarbasis maximaal het volgende bedragen:

Kinderbijslag behouden
Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 wordt, ontvangen 
je ouders kinderbijslag - onvoorwaardelijk. 
Studeer je verder na 31 augustus? En ga je dat jaar aan de slag als 
jobstudent? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om 
het recht op kinderbijslag te behouden:

Je volgt voltijds dagonderwijs
• Je mag in het 1ste, 2de en 4de kwartaal - tijdens het schooljaar 

dus - maximaal 240 uren werken per kwartaal.
• Je mag in het 3de kwartaal - tijdens de zomervakantie - zoveel 

werken als je statuut van jobstudent of werkstudent toelaat. 
Schoolverlaters opgelet!
Voor jullie geldt de beperking van 240 uren ook in het derde kwartaal. 
Werk je toch meer? Dan verlies je voor de maanden waarin je meer 
verdient dan 490,09 euro bruto, je recht op kinderbijslag. 
Noot: Kinderbijslag wordt maximaal toegekend tot de leeftijd van 25 jaar.

Nettoloon student
JOBSTUDENT TIJDENS DE ZOMER:

Brutoloon 100% - 2,5% solidariteitsbijdrage = Nettoloon

JOBSTUDENT TIJDENS SCHOOLJAAR:
Brutoloon 100% - 4,5% solidariteitsbijdrage = Nettoloon

WERKSTUDENT:
Brutoloon 100% - RSZ-bijdrage (max. 13,07%) 

(van 108% van het brutoloon voor arbeiders van 
100% van het brutoloon voor bedienden)

- bedrijfsvoorheffi ng (bij AGO min. 16%) = Nettoloon

21 100 € 1415,24 € 8,5946

20 94 € 1330,33 € 8,0790

19 88 € 1245,41 € 7,5638

18 82 € 1160,50 € 7,0476

17 76 € 1075,58 € 6,5319

16 70 € 990,67 € 6,0162
  

Leeftijd %
Bruto

maandloon
Bruto 

uurloon
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Over overuren
Ben je minderjarig? 
Jij mag geen overuren presteren:

• Jouw maximale werkduur? 8 uur per dag en 40 uur per week - 
of minder op basis van jouw sector-cao. Bij een aantal wettelijke 
uitzonderingen loopt dit op tot maximaal 10 uur per dag en 50 uur 
per week.

• Jouw minimale werkduur? 3 uur per dag, en minstens 1/3 van een 
voltijdse job per week.

Ben je minstens 18? 
Dan ontvang je een extra vergoeding als je overuren presteert,
net als andere werknemers:

• Wordt de dag- of weekgrens (zie hieronder) overschreden? 
 Dan ontvang je een supplement van 50% voor de overuren.
• Presteer je overuren op zon- en feestdagen? Dan krijg je dubbel 

zoveel loon: 200%.

Verplichte rust
• Je mag maximaal 4,5 uur aan een stuk doorwerken. Werk je toch 

langer, dan heb je recht op een half uur pauze. Werk je langer dan 
6 uur aan een stuk, dan mag je een uur rusten - waarvan de helft 
ineens.

• Zit je shift erop? Dan moet je minimaal 12 uur rust krijgen voor je 
opnieuw start.

Nachtarbeid
• Ben je jonger dan 16? Dan mag je niet werken tussen 20 uur en 6 uur. 
• Ben je tussen 16 en 18 jaar, dan mag je in twee gevallen werken tot 

22 uur en vanaf 6 uur, of tot 23 uur en vanaf 7 uur:

 - Je werkzaamheden mogen door hun aard niet onderbroken 
 worden.

 - Je werkt in een ploegsysteem.

In bepaalde sectoren is men minder streng: vb. in de horeca mag je 
niet werken tussen 24 uur en 4 uur.

Werken op zon- en feestdagen
Alleen in bepaalde sectoren, zoals horeca en de bakkerijsector, 
mag je op zondag werken - met een maximum van een op twee 
zondagen. Op de dag voor of na een werkzondag, krijg je een 
bijkomende rustdag.
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Schoolverlater? Wat nu?
Zolang je studeert, kun je werken als jobstudent of werkstudent. 
Maar wat, als je stopt met studeren?

• Beëindig je je studies op het einde van het schooljaar?
 Dan kun je in de drie zomermaanden (3de kwartaal) die hierop

volgen, nog werken met een studentenovereenkomst
 (max. 23 dagen).
 Pas op: Werk je binnen het 3de kwartaal met een studentenover-

eenkomst? Dan schort de RVA je wachtperiode voor uitkeringen op 
voor de duur van deze termijn.

• Stop je met studeren in het midden van het schooljaar?
 Dan stopt op dat moment ook jouw recht om te werken met een 

studentenovereenkomst.

Student uit het buitenland?
• Woon je in de Europese Unie of in een land dat tot de Europese 

Economische Ruimte (E.E.R.) behoort? Dan heb je dezelfde 
rechten en plichten als een Belgische student. Je mag dus meteen 
aan de slag.

• Woon je in een land buiten de E.E.R. en wil je werken als student? 
Dan moet je in België onderwijs volgen met een volledig leerplan. 
En moet je een geldige verblijfsvergunning hebben. Dit houdt in 
dat je een bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister kunt 
voorleggen. Ander werkmoment, andere regels:

 - Werken tijdens het schooljaar? Dat kan: met een arbeidskaart. 
 Vraag deze arbeidskaart C voor studenten aan bij de VDAB. 
 Hiermee mag je tot 20 uur per week werken.

 - Werken tijdens de schoolvakanties? Tijdens de kerst-, paas- en 
 zomervakantie, ben je vrijgesteld van de regels van de arbeids-
 kaart.

Neem nu contact op met jouw AGO-kantoor
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Onze kantoren :

2018 Antwerpen Frankrijklei 6 03 233 31 50 antwerpen.arbeiders@ago.jobs
2018  Antwerpen Office De Keyserlei 3, bus 1 03 232 85 93 antwerpen.office@ago.jobs 
9120 Beveren Grote Markt 10 03 750 91 91 beveren@ago.jobs
8000 Brugge Vrijdagmarkt 14 050 33 90 78 brugge@ago.jobs 
1000 Brussel Customer Forces Adolphe Maxlaan 32 02 209 04 43 brussels.customerforces@ago.jobs
1000 Brussel Multilingua Adolphe Maxlaan 28 02 219 10 06 brussels.multilingua@ago.jobs
9800 Deinze Markt 13, bus 1 09 381 88 20 deinze@ago.jobs
9900 Eeklo Markt 97 09 378 11 90 eeklo@ago.jobs
9940 Evergem Hoeksken 27 09 374 58 06 evergem@ago.jobs
9940 Evergem Technics Hoeksken 27 09 374 61 33 technics.oost@ago.jobs
2440 Geel Markt 20-22 014 56 46 40 geel@ago.jobs
2440 Geel (Kempen Office) Markt 20-22 014 56 46 49 kempen.office@ago.jobs
3600 Genk Europalaan 90 089 62 13 93 genk@ago.jobs
9000 Gent H. Lippensplein 23 09 225 32 26 gent@ago.jobs
9000 Gent Office Vlaanderenstraat 84 09 223 52 50 gent.office@ago.jobs
9000 Gent Student Vlaanderenstraat 95 09 233 49 20 gent.student@ago.jobs
9042 Gent-Zeehaven Skaldenstraat 121 b1 09 250 94 00 gent-zeehaven@ago.jobs 
2220 Heist o/d Berg Bergstraat 102 015 75 61 24 heist-op-den-berg@ago.jobs
2200 Herentals Grote Markt 11 014 30 85 24 herentals@ago.jobs
8900 Ieper Esplanade 4 057 20 74 92 ieper@ago.jobs
2950 Kapellen Antwerpsesteenweg 4b 03 315 04 21 kapellen@ago.jobs
2550 Kontich Mechelsesteenweg 71 03 457 99 20 kontich@ago.jobs 
8500 Kortrijk Jan Palfijnstraat 1a 056 25 82 44 kortrijk@ago.jobs
8500 Kortrijk Office Leiestraat 14, bus 1 056 23 07 50 kortrijk.office@ago.jobs 
9160 Lokeren Pr. Thuysbaertlaan 4 09 349 15 62 lokeren@ago.jobs
2800 Mechelen Korenmarkt 4 015 42 49 88 mechelen@ago.jobs
2800 Mechelen Office Korenmarkt 4 015 42 49 95 mechelen.office@ago.jobs 
8930 Menen Ieperstraat 79 056 52 15 15 menen@ago.jobs
2170 Merksem Bredabaan 444 03 644 14 12 merksem@ago.jobs
7700 Mouscron Rue de Menin 20 056 85 99 10 mouscron@ago.jobs
9700 Oudenaarde Beverestraat 22 055 21 87 50 oudenaarde@ago.jobs 
8800 Roeselare Meensesteenweg 2 051 24 09 58 roeselare@ago.jobs
9100 Sint-Niklaas Parklaan 13, bus B 03 777 06 43 sint-niklaas@ago.jobs
9100 Sint-Niklaas Office Parklaan 13, bus B 03 766 59 88 sint-niklaas.office@ago.jobs
8700 Tielt Markt 32 051 40 87 54 tielt@ago.jobs
8820 Torhout Burg 63 050 22 33 23 torhout@ago.jobs
7500 Tournai Rue Royale 54 069 67 07 19 tournai@ago.jobs
8630 Veurne Ooststraat 50a 058 31 19 91 veurne@ago.jobs
8790 Waregem Stormestraat 8 056 61 46 61 waregem@ago.jobs 
8790 Waregem Office Stormestraat 8 056 60 98 10 waregem.office@ago.jobs 
8380 Zeebrugge Baron de Maerelaan 40 050 82 00 78 zeebrugge@ago.jobs
9060 Zelzate Grote Markt 11a 09 345 81 96 zelzate@ago.jobs
8500 Construct Kortrijk Engelse Wandeling 2 F2G 056 27 02 50 kortrijk@agoconstruct.be 
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