
 

Regelgeving 
Studentenjob

Migrants, Students 
and Jobs



Zoek jij een studentenjob?  

Wanneer mag jij werken?  
Wanneer moet jij een contract 
tekenen? 
Hoeveel geld mag jij verdienen per 
jaar? 

In deze brochure staan al de regels die je 
moet kennen wanneer je wil werken als 
student. 



 

Wanneer mag jij 
werken?
Wil je werken als student? Dan zijn er 2 
belangrijke dingen: je leeftijd en school.

1. Leeftijd

Je mag pas starten met werken als je oud genoeg bent. 
Hier zijn 3 regels voor: 

1) Ben je 16 jaar? Dan mag je starten met werken.

2) Ben je 15 jaar? Dan mag je pas starten met werken
als je klaar bent met het 1ste en 2de middelbaar.

3) Ben je 15 jaar en zit je in OKAN? Dan mag je pas
starten met werken als de klassenraad vindt dat je
het niveau van het 1ste en 2de middelbaar hebt
behaald.

2. School

Om te mogen werken als een jobstudent, moet je een 
student zijn. Je moet naar school gaan om te kunnen 
werken als student.



 

Voordat je opzoek gaat naar een 
studentenjob, moet je eerst nakijken of de 
juiste documenten hebt. 

1. Heb je de Belgische nationaliteit? 
A. Ja: je mag werken. 
B. Nee: zie vraag 2.  

2. Heb je een verblijfsvergunning? 
A. Ja: zie vraag 6. 
B. Nee: zie vraag 3. 

3. Zit je in de procedure van je asielaanvraag? 
A. Ja: heb je een oranje kaart (= attest van 

immatriculatie)? 
   i. Ja: zie vraag 4. 
   ii. Nee: je kan dit aanvragen bij je gemeente. 

B. Nee: je mag niet werken.  

4. Staat op je oranje kaart dat je mag werken?    
A. Ja: zie vraag 5.  
B. Nee: je mag niet werken. 

5. Woon je in een opvangcentrum of heb jij een sociaal 
assistent bij het OCMW of een andere organisatie? 

A. Ja: je mag werken als het mag van jouw sociaal 
assistent(en). 

B. Nee: je mag werken. 

6. Staat er op je verblijfsvergunning dat je mag werken? 
A. Ja: je mag werken zolang je verblijfsvergunning 

geldig is. 
B. Nee: je mag niet werken. 

Welke documenten heb jij nodig?

Voorbeeld attest van Immatriculatie of oranje 
kaart 

Bron: Agentschap Integratie en Inburgering



 
Hoe ziet een verblijfsvergunning eruit? 

Als je een verblijfsvergunning hebt, dan krijg je een 
elektronische vreemdelingenkaart. Hier staat op of je mag 
werken of niet. 

Ben je niet zeker of je mag werken? 

 - Bel 02 233 41 11 en vraag het bij de Federale Overheid  
 Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

In België bestaan er 18 verschillende vreemdelingenkaarten 
voor zowel mensen die komen van binnen als buiten Europa. 
Op elke kaart staat er welke verblijfsvergunning je hebt en 
hoe lang deze geldig is. 

Ben je verhuisd van een Europees land naar België? Dan moet 
je op je vreemdelingenkaart zien of je mag werken of niet. 

Is een attest van Immatriculatie of oranje kaart een 
verblijfsvergunning? 

Nee, een oranje kaart is een attest voor derdelanders (= 
mensen die van buiten Europa komen) die nog in de 
procedure zitten van hun verblijfsaanvraag. Hier staat op of 
je mag werken of niet. 

Voorbeeld elektronische kaart  

Bron: Agentschap Integratie en Inburgering



Jij hebt een studentenjob 
gevonden. Wat nu?
Voor je kan starten met werken, moet je 
eerst een contract tekenen. Lees het 
contract goed voor je het tekent. 

1. Wat moet er in het contract staan? 

- Jouw naam, adres en geboortedatum; 
- Naam en adres van de werkgever; 
- Het contract moet op papier staan; 
- Datum van het begin en datum van het einde van het 

werk; 
- Hoeveel uren je per dag werkt; 
- Het uur dat je start met werken en het uur dat je stopt 

met werken; 
- Hoeveel dagen per week je werkt; 
- Hoeveel euro je verdient (= je loon); 
- Op welke dag jouw loon betaald wordt; 
- Waar je moet werken; 
- Wat je functie is (= wat je moet doen); 

2. Wie moet het contract hebben? 

Je tekent 2 kopieën van het contract. 
- 1 kopie is voor jou 
- 1 kopie is voor de werkgever 

3. Je hebt je handtekening gezet: 

- Je bent verplicht om te gaan werken. 
- Je hebt 3 proefdagen; 

- Tijdens de eerste 3 dagen mag je nog stoppen met 
het contract. 

- Na die 3 dagen moet je blijven werken tot het einde 
van het contract. 

4. Hoe lang duurt mijn contract? 

- Je contract mag maximum 1 jaar duren. 
- Wil je na 1 jaar verder werken bij je werkgever? 

- Dan moet je een nieuw contract tekenen. 



 

1. Hoeveel euro verdien jij? 

Dit hangt af van verschillende dingen: 
 - Welke job doe je? 
  - Elke job heeft een ander loon. 
 - Hoe oud ben je? 
  - Er is een minimumloon. 
  - Je krijgt meer loon als je ouder wordt. 

2. Op welke dag krijg ik mijn loon? 

De datum staat op jouw contract. 
Extra info: 
Er zijn andere regels voor arbeiders dan voor    
bedienden. 
 - Een arbeider: een persoon die vooral met de handen   
 werkt krijgt elke 2 weken zijn loon. 
 - Een bediende: een persoon die vooral met het hoofd   
 werkt krijgt elke maand zijn loon. 

3. Hoe krijg je jouw loon? 

De werkgever moet je betalen. De werkgever betaalt jouw loon 
op jouw bankrekening. 
 - Je maakt een afspraak met een bank om een rekening  
 te openen. 

 Als je jonger bent dan 18 jaar dan moet minstens 
één ouder meegaan. 
 Heb je geen ouder? Dan moet er een voogd 
meegaan. 
 Je geeft je bankrekening-nummer aan je 
werkgever. 

Het loon = het geld dat 
jij verdient.

Bron: ACV



Hoeveel uren mag jij werken? 

Je mag als student maximum 475 uren werken per jaar. 
Tijdens deze 475 uren krijg je de voordelen van een student. 

Wat zijn deze voordelen? 

Voordeel 1: Je moet minder sociale bijdragen betalen. 

Wat is sociale bijdrage? 
 - De werkgever geeft een deel van jouw loon rechtstreeks  
 aan de overheid. 

Voor studenten is dat deel 2,71% van het loon. 
Voor andere werknemers is dat deel 13,07% van het 
loon.   

 - Dat geld gaat naar de overheid om ziekteverzekering ,  
 pensioen, werkloosheid,… te betalen. 
 - Dat gaat automatisch. Je moet daar niets voor doen. 

Voordeel 2: Je moet geen belastingen betalen op jouw loon. 

- Werknemers betalen elk jaar belastingen op het geld dat ze  
verdiend hebben. 
- Studenten moeten die belastingen niet betalen. 
- Ze krijgen een brief van de belastingen, maar er staat niets op 

om te betalen. 

Als jij meer dan 475 uren werkt? 

- Je moet de normale sociale bijdrage betalen (13,07%) vanaf 
het 476ste uur. 

- Ben je 18 jaar of ouder? Als je vanaf het 476ste uur meer dan 
80 uren per maand werkt, verlies je jouw kinderbijslag. 

Waar kan je jouw uren zien? 

Soms is het moeilijk om jouw gewerkte uren bij te houden. Je 
kan je uren zien op de website of de app Studentatwork. 
www.studentatwork.be 

- Hoeveel uren heb je gewerkt? 
- Bij welke werkgever heb je gewerkt? 
- Hoeveel uren mag je nog werken? 

De werkgever vraagt soms een attest van de uren die je nog 
mag werken. Dat kan je dan downloaden. 

Hoeveel uren mag jij 
werken?

http://www.studentatwork.be


 
Hoe moet je je aanmelden op Studentatwork? 

Om je te kunnen aanmelden op Studentatwork, heb je een eID 
(= digitale identiteit) nodig.  
 - Heb je de Belgische identiteit? Dan krijg je automatisch 
 een eID vanaf 12 jaar. 
 - Heb je een elektronisch vreemdelingenkaart? Dan krijg  
 je automatisch een eID. 
 - Heb je geen eID maar mag je wel werken? Dan kan je dit 
 aanvragen bij je gemeente. 

Heb je eID dan kan je je op 2 manier aanmelden: 

 1. Itsme-app 

Ben je 18 jaar? Dan kan je via de app its-me inloggen op 
Studentatwork. Downloadt de app en volg de instructies. 

 2. eID-kaartlezer 

Heb je een kaartlezer die je in je computer of laptop kan 
steken? Meld je dan aan met je identiteitskaart. 

Je kan je ook met een beveiligingscode aanmelden als je een 
eID hebt aangevraagd bij de gemeente. Dit kan op 4 
manieren: 

 1.  Aanmelden met een beveiligingscode via e-mail. 
 2. Aanmelden met een beveiligingscode via mobiele app. 
 3. Aanmelden met een beveiligingscode via SMS. 
 4. Aanmelden met een beveiligingscode via token. 

Ga naar de website Studentatwork en druk op aanmelden. 
Kies een manier om je aan te melden en volg de instructies. 



 

Je mag niet onbeperkt verdienen als student. Er is een 
maximum bedrag. Verdien je meer? Dan moet jij of je ouders 
belastingen betalen. 

 1. Wanneer moet jij zelf meer belastingen betalen? 

Verdien je meer dan 12.928,57 euro per jaar (2021)? Dan moet 
je belastingen betalen. 

 2. Wanneer moeten jouw ouders meer     
 belastingen betalen? 

Jouw ouders betalen elk jaar belastingen op hun inkomen. Jij 
bent ‘ten laste’ van jouw ouders. Dat betekent dat jouw ouders 
minder belastingen betalen, omdat ze voor jou moeten zorgen. 

Verdien je meer dan wat je hieronder leest? Dan ben je niet ‘ten 
laste’ van je ouders. Je ouders moeten meer belastingen 
betalen. 

 3. Heb je buiten kindergeld of studietoelage andere  
 inkomsten? 

Bel 02 572 57 57 en vraag de Federale Overheid van Financiën 
hoeveel je maximaal mag verdienen. 

Hoeveel euro mag jij 
maximaal verdienen?

Bron: Studentatwork (2021)



 Het vinden van een job is niet gemakkelijk. Je kan op 2 
manieren een job vinden. 

1. Je schrijft je in bij een interimkantoor. 

Als je je inschrijft in een interimkantoor dan helpen zij jou 
zoeken naar een job die jij wilt doen. 

 Zoek een interimkantoor in je buurt. 
 Maak een afspraak en schrijf je in. 
 Zij zullen je bellen of mailen als ze werk voor je hebben 
gevonden. 

2. Je gaat zelf opzoek naar een job. 

Je kan ook zelf naar een werkgever gaan en vragen of je bij hun 
mag werken. 

 Is het een kleine werkplaats (vb. een bakker)? Ga naar 
binnen en vraag of je bij hun kan werken? 
Is het een grote werkplaats (vb. Nike)? Kijk op hun website 
hoe je moet solliciteren. 

Meer info nodig? Ga naar https://migrants-students-
jobs.thomasmore.be/index.html 

Waar kan jij een job 
vinden?

https://migrants-students-jobs.thomasmore.be/index.html
https://migrants-students-jobs.thomasmore.be/index.html
https://migrants-students-jobs.thomasmore.be/index.html


Coronamaatregelen

Door corona hebben veel studenten meer 
tijd gehad om te werken. Dat betekent dat 
ze meer konden werken dan 475 uren en 
meer hebben kunnen verdienen. De 
overheid heeft daarom 3 maatregelen 
aangekondigd. 

1. De eerste 45 uren die je hebt gewerkt in januari tot en
met maart van 2022 tellen niet mee.

Dit geldt voor alle studentenjobs, behalve de studentenjobs in 
de gezondheidszorg en het onderwijs. Als je in de 
gezondheidszorg of het onderwijs werkt, dan krijg je geen 45 
uren extra. 

2. Werk jij in de gezondheidszorg of het onderwijs? Dan
tellen je uren van januari tot en met maart 2022 niet mee.

Je mag dan in januari tot en met maart 2022 werken zonder 
dat je je kinderbijslag verliest. 

3. Werk jij in de gezondheidszorg en het onderwijs? Dan
mag je meer verdienen zonder belastingen te betalen.

Als je teveel verdient dan moet jij en jouw ouders belastingen 
betalen. Als je in de gezondheidszorg of het onderwijs werkt, 
dan telt het geld dat je in januari tot en met maart 2022 hebt 
verdient niet mee. Je mag dan meer verdienen zonder 
belastingen te betalen. 
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