Studentenfiche
Wat is een studentenovereenkomst?
De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten is een arbeidsovereenkomst gesloten
tussen een student en een werkgever (in dit geval Metallo). De student verbindt zich om
arbeid te verrichten onder het gezag van Metallo voor een bepaald loon. Belangrijk is dat er
enkele voorwaarden dienen te worden nageleefd.

Vereisten om als jobstudent te worden beschouwd
Je moet in hoofdstatuut student zijn. Dit betekent dat je moet zijn ingeschreven in een
erkende onderwijsinstelling middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs),
hoger of universitair onderwijs volgt, of een examen voorbereidt voor de centrale
examencommissie.
Je mag een studentenovereenkomst afsluiten op voorwaarde dat je minstens 15 jaar oud
bent en niet meer aan de voltijdse leerplicht onderworpen bent; anders moet je verplicht
16 jaar geworden zijn.
Je mag geen uitkering ontvangen, met uitzondering van een leefloon.

Belangrijk om te weten
Je mag als student zelfstandig je arbeidsovereenkomst sluiten en opzeggen en je kan zelf
je loon in ontvangst nemen (tenzij je ouders of je voogd zich hiertegen verzetten).
De eerste drie werkdagen die je presteert in het kader van een studentenovereenkomst
worden beschouwd als proefperiode. Tijdens deze proefperiode kunnen zowel de werkgever
(Metallo) als jijzelf de studentenovereenkomst beëindigen, zonder opzegging of
vergoeding.
Je kan een studentenovereenkomst sluiten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens
het schooljaar.
Jouw studentenovereenkomst wordt voor een bepaalde duur afgesloten: ze eindigt
automatisch bij het verstrijken van de overeengekomen termijn.
Als student mag je niet meer dan 475 uur per jaar werken (of 240 uur per kwartaal,
uitgezonderd de zomer). Indien je deze waarden overschrijdt, verlies je de fiscale
voordelen van studentenwerk (verlaagde belastingtarieven). Bovendien zullen jouw ouders
niet langer kindergeld ontvangen.
Wil je controleren hoeveel uren je nog kan werken? Surf dan naar:
www.studentatwork.be
Je kan ook een toegangscode voor je werkgever verkrijgen, deze vervalt na verloop van
tijd

