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Studenten - info
Het departement Personeel en Organisatie van de stad Roeselare 
vindt het belangrijk dat je als jobstudent op de hoogte bent 
van de algemene principes en de afspraken in verband met 
studentenarbeid. Vandaar deze brochures met nuttige informatie.

Heb je toch nog vragen of zijn er problemen met je tewerkstelling 
dan kan je altijd terecht bij: 

Departement Personeel en Organisatie 

Valerie Wegsteen  
Zuidstraat 15 - 1ste verdieping 
8800 Roeselare 

051 26 24 63 - jobstudent@roeselare.be

Departement Personeel & Organisatie

Zuidstraat 15, 
1ste verdieping
051 26 24 63

versie maart 2018
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Aan de slag als jobstudent bij het 
stadsbestuur
Wat moet je doen als je ziek bent ?

Verwittig zo snel mogelijk de verantwoordelijke van de dienst waar 
je werkt. Bezorg daarnaast ook het doktersbriefje binnen de  
48 uur aan het departement Personeel en Organisatie.

Omdat je als jobstudent geen volledige maand ononderbroken 
werkt, heb je geen gewaarborgd loon. Je ontvangt dus geen loon 
bij ziekte.

Wanneer je meer dan 7 dagen ziek bent, kan de werkgever het 
contract opzeggen. 

Wat moet je doen als je het slachtoffer bent van een 
arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of 
naar het werk. Elke werkgever moet voor zijn werknemers een 
arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

Wanneer je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval, meld je 
het zo vlug mogelijk aan jouw diensthoofd of het departement  
P & O. Zij bezorgen jou twee documenten: “aangifte 
arbeidsongeval” en “medisch attest”. Het formulier “aangifte 
arbeidsongeval” vul je zelf in. Het “medisch attest” moet worden 
ingevuld door de behandelend geneesheer.

Alle kosten voor medische verzorging worden vergoed door de 
verzekering. Hou dus goed je betaalbewijzen en kostennota’s bij en 
bezorg deze aan jouw diensthoofd of het departement P & O.

Hoeveel bedraagt jouw loon? 

Jobstudenten worden vergoed volgens de weddeschaal E1. 
Concreet bedraagt het bruto loon €87.60 voor een volledige dag.

Jobstudenten krijgen geen maaltijdcheques of fietsvergoeding.

Het statuut van jobstudent
Hoeveel uren mag je werken als jobstudent?

Als student krijg je elk kalenderjaar een pakket van 475 uren  
(je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan een 
gewone werknemer. Met de toepassing Student@work  
(www.studentatwork.be of via de app) kan je nagaan hoeveel uur 
je nog over hebt. Meer dan 476 uren werken mag, maar dat 
is minder interessant. Vanaf 476ste uur zijn de gewone sociale 
bijdragen verschuldigd waardoor het nettoloon lager is.

Het stadsbestuur zet ook enkel jobstudenten in die minder zullen 
werken dan 475 uren. 

Je kan zelf bepalen wanneer je die 475 uren werkt (bijvoorbeeld 
elk weekend of 2 volle maanden tijdens de zomer).

Opgelet: 

Ook al werk je meer dan 475 uren als jobstudent, je blijft het 
statuut van student behouden en er moet een studenten-
overeenkomst worden opgemaakt.

Wat betekenen die 475 uren?

Alles waarvoor je loon ontvangt, tellen mee voor het bepalen van 
de 475 uren. Concreet tellen eventueel betaalde feestdagen ook 
mee.

Mag je als jobstudent werken bij meerdere werkgevers?

Ja. Het maakt niets uit, als je maar binnen het contingent van  
475 uren blijft.
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Hoeveel bedraagt de sociale zekerheidsbijdrage? 

Als jobstudent betaal je een solidariteitsbijdrage van 2,71 % op 
jouw brutoloon als je aan volgende voorwaarden voldoet:

• je bent student,

• je werkt met een studentenovereenkomst,

• je werkt niet wanneer je geacht wordt opleiding of andere 
schoolactiviteiten te volgen,

• je werkt niet meer dan 475 uren per jaar als jobstudent.

Betaal je zelf belastingen? 

Je betaalt geen belastingen (bedrijfsvoorheffing) op jouw loon als:

• je werkt met een studentenovereenkomst,

• je niet meer dan 475 uren per jaar werkt als jobstudent,

• er een solidariteitsbijdrage van 2,71% wordt ingehouden op 
jouw loon,

Jouw inkomsten een bepaald bedrag niet overschrijden. Meer 
informatie vind je op  
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student 

Betalen jouw ouders meer belastingen? 

Jouw ouders betalen meer belastingen van zodra je niet langer 
“ten laste” bent. “Ten laste” betekent dat je financieel afhankelijk 
bent van je ouders.

Verdien je dus meer dan een bepaald bedrag, dan ben je niet 
langer ten laste en betalen jouw ouders meer belastingen. 

De bedragen die je als student mag verdienen, veranderen elk 
jaar. De actuele bedragen vind je terug op één van onderstaande 
websites: 

www.studentatwork.be of  
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student 

De bedragen hangen af van een aantal factoren (de gezinssituatie, 
al dan niet inbrengen van beroepskosten en eventuele andere 
inkomsten)

Behoud je het recht op kinderbijslag? 

Als je studeert, heb je in principe recht op kinderbijslag tot je 
25 jaar wordt. Als je een vakantiejob uitoefent, moet je rekening 
houden met de volgende grenzen:

• Tijdens kwartaal 1, 2 en 4 (alle maanden m.u.v. juli t.e.m. 
september): mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken

• Tijdens het derde kwartaal mag je onbeperkt werken, behalve 
als je na het kwartaal niet verder studeert, dan geldt toch de 
240-uurgrens

Overschrijd je die maxima, dan krijg je geen kinderbijslag voor het 
kwartaal waarin je te veel hebt gewerkt. Als je pas afgestudeerd 
bent, deeltijds werkt of bijklust als zelfstandige, kunnen er andere 
regels van toepassing zijn. 
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Kan je ook aan de slag als monitor? Waarop moet je letten? 

Als student kan je aan de slag als jobstudent maar eventueel ook 
als monitor. Als monitor: 

• werk je bij diensten in de socio-culturele sector,

• oefen je één van volgende functies uit: monitor, leider, 
animator, beheerder, huismeester of bewaker,

• gaat het om één van de volgende activiteiten: speelpleinen, 
sportkampen, sportinitiatie of socioculturele vorming,

• werk je minder dan 25 arbeidsdagen per jaar.

Kom je in aanmerking om te werken als monitor, dan kan je dat 
ook combineren met een studentenovereenkomst. Je kan dus 25 
dagen werken als monitor én 475 uur als jobstudent. Let hierbij 
wel op de maximale bedragen en uren dat je kunt werken als 
jobstudent.

Praktisch

Ga je aan de slag op de groendienst, begraafplaatsen of 
recyclagepark? Bezorg ons dan jouw schoenmaat en maat T-shirt. 
Dan zorgen wij dat deze zaken klaarliggen voor jou.

Contactpersonen
Voor alle praktische regelingen ivm jouw tewerkstellingsplaats en 
uurregeling neem je contact op met volgende personen:

Speelpleinwerkingen
Rikki Jong 
rikki.jong@roeselare.be - 0493 31 39 32

Administratie speelpleinwerking
Delphine Verschaeve 
delphine.verschaeve@roeselare.be - 0477 66 62 94

Kampen en Losse Activiteiten
Janne Jacobs 
janne.jacobs@roeselare.be - 051 26 23 66 

Logistiek en onderhoud speelplein 
Groenonderhoud begraafplaatsen
Wim Vercruysse 
wim.vercruysse@roeselare.be - 051 26 21 31 - 0475 32 93 75

Groenbeheer
Kris Slosse 
kris.slosse@roeselare.be - 0492 15 07 74

Recyclageparken
Gino Gryspeerdt 
gino.gryspeerdt@roeselare.be - 051 22 72 11 of 0472 64 31 48

Overige vakantiejobs
Valerie Wegsteen 
valerie.wegsteen@roeselare.be - 051 26 24 63
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