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Ik ben student, kan ik mij inschrijven als jobstudent uitzendkracht? 

1. Een minderjarige heeft het recht om te werken als hij niet meer onderworpen is aan de voltijdse 
leerplicht. Dat wil zeggen ten minste 16 jaar oud zijn, of 15 jaar oud zijn en de eerste twee studiejaren van 
het middelbaar onderwijs gevolgd hebben (niet verplicht succesvol beëindigd): 

- 16 jaar oud, of 

- 15 jaar oud zijn en de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs 

2. Om een arbeidsovereenkomst voor studenten te kunnen krijgen, en dus buiten een kleine 
solidariteitsbijdrage niet aan de sociale zekerheid onderworpen te zijn (voor een maximum 475 uren ),  is 
de algemene regel dat studeren je hoofdactiviteit is: 

✓ Ofwel onderwijs volgen met voltijds leerplan (dus geen avondonderwijs of onderwijs met beperkt 
leerplan). 
 

✓ Ofwel deeltijds onderwijs volgen en enkel als student werken tijdens de schoolvakantie, en niet al 
met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst arbeid verrichten en ook niet een 
leertijd doormaken met een  leerovereenkomst voor werknemersberoepen of een 
leerovereenkomst voor zelfstandigen en KMO’s En geen overbruggings- of werkloosheidsuitkering 
ontvangen. 
 

✓ Niet sinds meer dan 12 maanden werken, want in dat geval kan je niet met een 
arbeidsovereenkomst voor studenten aangeworven worden. 

 
Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank 
Copyright en verantwoordelijkheid 
Een antwoordfiche herneemt de inhoud van een besluit op een eenvoudige en klare taal. De informatie opgenomen in deze fiche wordt gegeven 
ten louter indicatieve titel en houden geenszins een raad of juridisch advies in. Preventie en Interim wijst elke aansprakelijkheid af voor enige 
schade die zou volgen, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een vergissing of een weglating in deze fiche. Het gebruik van deze fiche behoort tot de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de lezer. 
Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag. 
Updating: het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche. 


