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Ik ben jobstudent, moet ik een overeenkomst ondertekenen?
Ja. Vooraleer je een opdracht start of uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding moet je verplicht een
overeenkomst voor tewerkstelling van studenten ondertekenen.
Deze overeenkomst is essentieel om je rechten (en plichten) te verzekeren, zoals b.v. betaald worden voor
je werkuren, verzekerd worden in geval van arbeidsongeval, enz.
De schriftelijke overeenkomst (verplicht en individueel) voor bepaalde duur wordt in twee exemplaren
opgemaakt: één voor jou en één voor het uitzendbureau. Je moet ook een kopie van het
arbeidsreglement van het uitzendbureau ontvangen.
Deze overeenkomst (of arbeidsreglement) bevat dezelfde verplichte gegevens als een overeenkomst voor
uitzendarbeid en een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, namelijk:



















duidelijke vermelding dat het een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten betreft,
identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van de partijen,
datum van het begin en het einde van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie,
arbeidsduur per dag en per week,
aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, dagen van
regelmatige onderbreking van de arbeid,
toepasbaarheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de
werknemers,
overeengekomen loon en, ingeval dit niet vooraf kan worden vastgesteld, wijze en basis van
berekening van het loon,
tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald,
eventueel beding van proeftijd,
plaats van huisvesting wanneer de werkgever zich ertoe verbonden heeft de student te huisvesten,
bevoegd paritair comité,
plaats waar en manier waarop de persoon te bereiken is die overeenkomstig het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen,
plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist zich bevindt,
adres en telefoonnummer van de externe dienst Preventie en Bescherming op het werk, departement
gezondheidstoezicht,
adres en telefoonnummer van de Inspectie van de Sociale Wetten van het district waarin de student
wordt tewerkgesteld,
in voorkomend geval:
- de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de
ondernemingsraad,
- de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité
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voor preventie en bescherming op het werk,
de namen en de contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging.

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.

