
NIEUWSFLASH AANPASSING REGLEMENTERING STUDENTEN 2012

TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN VANAF 2012

Sinds 1 januari 2012 zijn er enkele belangrijke wijzigingen wat betreft de studentenarbeid. Deze
wijzigingen hebben onder meer betrekking op de maximale duur van de studentenovereenkomst,
bijkomende gegevens voor de Dimona-aangifte, het nieuwe studentencontingent van 50 dagen en het
nieuwe percentage voor de solidariteitsbijdragen. 
Wij pasten onze modellen van studentencontracten aan. U vindt de nieuwe modelcontracten terug op onze
website www.wijhelpen.be. 

1.Maximale duur van het studentencontract De studentenovereenkomst moet gesloten zijn voor een
bepaalde duur die de 12 maanden nooit overschrijdt. Tot vóór 2012 kon een overeenkomst voor
studentenarbeid bij dezelfde werkgever maximaal voor 6 maanden worden afgesloten. Sinds 1 januari
2012 is dit verlengd tot 12 maanden. Opgelet : niets belet een werkgever om dezelfde student tijdens
meerdere opeenvolgende jaren tewerk te stellen zolang er tussen de verschillende overeenkomsten ook
een werkelijke onderbreking is (hiermee wordt bedoeld een onderbreking van minstens 7 kalenderdagen). 

2.Dimona-aangifte Naast de gegevens die een gewone Dimona voor werknemers moet bevatten, moeten
er sinds 1 januari 2012 voor studenten volgende bijkomende gegevens meegedeeld worden: - de
aanduiding van de hoedanigheid als student; - het adres en de plaats van uitvoering van de overeenkomst,
indien dit verschilt van het adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever dat in de Kruispuntbank
Ondernemingen is ingeschreven; - voor de tewerkstelling van studenten moet bij de aanwerving zowel de
datum in als uit dienstgemeld worden. - ingedeeld per kalenderkwartaal, het aantal dagen dat de student
tegen solidariteitsbijdrage zal worden tewerkgesteld. In het begin van het kalenderjaar kan de werkgever
reeds dagen reserveren voor het ganse jaar. 
3.Solidariteitsbijdrage 
Studenten zijn in principe onderworpen aan de sociale zekerheid van werknemers Onder bepaalde
voorwaarden kan men een student tewerkstellen met verminderde solidariteits-bijdragen, nl. : 
- indien het quotum van 50 dagen per kalenderjaar en per student niet overschreden wordt ; - indien de
student tewerkgesteld wordt met een geschreven studentenovereenkomst ; - en indien de prestaties van de
student plaatsvinden gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling.
Indien deze voorwaarden cumulatief voldaan zijn, is het loon van de student onderworpen aan een
solidariteitsbijdrage. Vanaf 2012 bedraagt deze solidariteitsbijdrage 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van
de werkgever en 2,71% ten laste van de student. Daarnaast is de werkgever ook een bijzondere bijdrage
van 0,01% ten voordele van het asbestfonds verschuldigd. Om van de solidariteitsbijdrage te kunnen
genieten, dient er dus steeds nagegaan te worden of het quotum van 50 dagen per kalenderjaar en per
studentniet overschreden wordt. Dit kan op de volgende wijze gecontroleerd worden : a) De student kan
vanuit de website www.studentatwork.be een attest (elektronisch of op papier) aanvragen waarop het
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resterend aantal dagen aan solidariteitsbijdrage vermeld staat en dit attest overmaken aan zijn werkgever.
Opgelet: dit attest vermeldt het aantal dagen op het ogenblik van de afdruk van het attest. b) Via de code
vermeld op het attest, door de student afgeleverd, kan de werkgever zelf op de website 
www.studentatwork.be het actuele saldo van het aantal dagen aan solidariteitsbijdrage nagaan. 4.Sancties
bij overschrijding van de grens van 50 dagen

Indien de overschrijding zich voordoet bij één werkgever: 

Indien de werkgever in de Dmfa meer dan 50 dagen heeft ingegeven met solidariteitsbijdrage, dan zal
de hele tewerkstelling vanaf de eerste dag retroactief worden onderworpen aan de normale
socialezekerheidsbijdragen. 
Indien de werkgever in de Dmfa niet meer dan 50 dagen met solidariteitsbijdrage aangeeft, zullen de
gewone RSZ-bijdragen slechts verschuldigd zijn op de prestaties van de student die de 50 dagen
overschrijden. 

Indien de overschrijding van het maximum aantal arbeidsdagen zich voordoet bij verschillende 

tewerkstellingen bij verschillende werkgevers, zijn de student en de werkgever die hem op het moment 

van de overschrijding tewerkstelt, onderworpen aan de normale socialezekerheidsbijdragen vanaf de 

51e dag.

5.Welke gegevens dient u ons te bezorgen opdat wij de Dimona kunnen uitvoeren? 

1. Opdat wij de Dimona-aangifte kunnen doen voor uw studenten, verzoeken wij u om ons steeds een
attest met het beschikbare contingent van de student over te maken. Dat attest kan door de student
gedownload worden vanuit de website www.studentatwork.be. Bij gebreke aan dit attest kunnen wij de
Dimona-aangifte niet uitvoeren. 

2. Hiernaast dient u ons ofwel het volledig ingevuld studentencontract te bezorgen. Modellen van
studentencontracten zijn terug te vinden op onze website. www.wijhelpen.be Indien u ons het
studentencontract niet kunt bezorgen, moet u ons een werknemersfiche aangevuld met de bijkomende
gegevens overmaken. Het betreft de bijkomende gegevens die we sinds 2012 nodig hebben voor de
Dimona-aangifte van studenten (cfr. supra). 

Vanaf heden is het zo dat wij enkel nog de Dimona-aangifte voor studenten zullen doen op voorwaarde
dat wij in het bezit zijn van alle hierboven vermelde gegevens.

Bij gebreke hiervan, zult u zelf moeten instaan voor de Dimona-aangifte van uw studenten.

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.
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De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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