Aan de slag als jobstudent?
Volg de regel van drie!
Werk je in 2018 als jobstudent*? Hou dan rekening met je socialezekerheidsbijdrage, je kinderbijslag
en je belastingen.

1. Tel tot 475 voor je socialezekerheidsbijdrage!
Werk je met een studentenovereenkomst, dan kan je vanaf 1 januari 2018 475 uren werken als student aan 2,71% socialezekerheidsbijdrage. Je kan meer werken, maar dan betaal je 13,07% socialezekerheidsbijdrage. Hierbij horen alle voordelen van de
sociale zekerheid (zoals vakantiegeld).
Ben je de tel kwijt? Op www.studentatwork.be vind je een persoonlijke 475-urenteller. Je kan er een app downloaden voor iOS
of Android. Print het document of zet het op je smartphone als je gaat solliciteren.
Welke uren tellen mee? Enkel de uren die je echt hebt gewerkt, tellen als ‘uren’. Feestdagen en betaalde ziektedagen tellen
niet mee voor je totaal van 475 uren.
Doe je gelegenheidswerk in de horeca? Dan werk je 50 dagen voordelig. Tijdens die 50 dagen worden sociale bijdragen
niet berekend op je echte loon, maar op een vast, fictief laag bedrag (een ‘forfait’). De onlinetoepassing Horeca@work
(www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/horecaatwork/index.htm) toont hoeveel dagen er nog over zijn.
Ben je soms aan de slag als speelpleinmonitor met vrijwilligersvergoeding? Als je dit maximaal 25 kalenderdagen
per kalenderjaar doet, moet je hier geen socialezekerheidsbijdrage voor betalen. De combinatie speelpleinmonitor voor
25 dagen en 475 uren met studentenovereenkomst kan dus perfect!

2. Tel je centen voor de belastingen
Het loon dat je verdient, kan gevolgen hebben voor de belastingen die je ouders moeten betalen. Maar ook voor de
belastingen die je zelf moet betalen.
Tot een maximumbedrag aan eigen inkomsten ben je thuis fiscaal ten laste. Boven deze maxima, ben je niet langer fiscaal ten
laste en betalen Je ouders meer belastingen.
Voor het inkomstenjaar 2018 - aanslagjaar 2019 is het maximum:
• Voor een kind van een gehuwd koppel 3.270 euro netto belastbaar inkomen
• Voor een kind van een alleenstaande is dit 4.720 euro netto belastbaar inkomen
Als jobstudent betaal je pas belastingen als je netto bestaansmiddelen op jaarbasis hoger zijn dan 7.730 euro in 2018.
Voor de berekening van bruto naar netto belastbaar inkomen, de vrijgestelde belastingsschijf voor studenten, vragen rond
alimentatiegeld en andere inkomstenjaren kan je terecht op www.acv-enter.be of in een dienstencentrum je buurt.

Ben je afgestudeerd of gestopt met studeren? Dan gelden andere regels. Download de infofiche School’s out! op www.acv-enter.be

*

Hoeveel je verdient en het soort contract waarmee je werkt, hebben geen invloed op je kinderbijslag. Je kinderbijslag
behouden is enkel afhankelijk van het aantal gewerkte uren en de periode waarin je werkt.

Jonger dan 18?

Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt, heb je altijd recht op kinderbijslag.

18 of ouder?

Volg je deze tabel:
1ste kwartaal (januari, februari, maart)

Max. 240 uren

2de kwartaal (april, mei, juni)

Max. 240 uren

3de kwartaal (juli, augustus, september)

Geen beperking uren

4de kwartaal (oktober, november, december)

Max. 240 uren

Voor schoolverlaters geldt een andere regeling: zie
www.acv-enter.be of raadpleeg de infofiche School’s out!

Proefperiode van 3 dagen
Een arbeidscontract voor studenten is een contract van maximaal
12 maanden en heeft een proefperiode. Tijdens de proefperiode
kunnen student en werkgever een duidelijk zicht krijgen op de
wederzijdse verwachtingen. De duur van de proefperiode bedraagt
3 werkdagen. Tijdens deze 3 werkdagen kunnen jij of de werkgever
het contract direct beëindigen!

ACV-Enter telt met je mee!

Stel je vast dat je 475-urenteller niet klopt, twijfel je over je kinderbijslag of heb je
vragen bij je contract? ACV-Enter telt met je mee en staat je bij.
Registreer je als ACV-Enter lid, het gratis ACV-lidmaatschap voor studenten en
schoolverlaters. Blijf zo op de hoogte van de complexe wetgeving en maak gebruik
van onze dienstverlening.

We geven je graag een update.
Wil je graag de volledige brochure Lonend studentenwerk 2018 ontvangen?
Stuur een mail met je naam en adres naar jongeren@acv-csc.be
of kom eens langs in een ACV-dienstencentrum in je buurt.
Bel eens: 02 244 35 00

Surf naar: www.acv-enter.be

Mail: jongeren@acv-csc.be

facebook.com/acventervoorstudenten
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3. Tel je uren voor je kinderbijslag

