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Voorwoord

Hoi
///////////////////////////////////////////////////////

Hier is hij dan: onze tweede nieuwsbrief van 2013, opnieuw met veel liefde en zorg gemaakt  

voor jullie. 

in deze editie helpen we jullie op weg met jobstudentenwerk. Hoeveel dagen mag ik werken? Zullen 

mijn ouders kinderbijslag verliezen? Hoeveel dagen mag ik werken? Zal ik nu belastingen betalen?... 

Antwoorden verder in de nieuwsbrief, maar het beste is steeds om langs te komen bij ons. Daarom 

geven we je ook de openingsuren en –kantoren van de ABVV Jongeren voor juli en augustus  mee.

Verder in deze editie een aantal “mind games” – om de hersenen wat op te warmen voor de 

examens – en alle info over onze 1 mei festivals. Kom die beentjes strekken!

 

tot op 1 mei!

tot de volgende

ABVV Jongeren
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Studenten werken
aan een job
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stilletjes aan verdwijnen de winterperikelen naar de achtergrond. de vogeltjes beginnen terug 

te fluiten, de fauna en flora leeft terug op… hoog tijd dus om als student te beginnen uitkijken 

naar de zomervakantie, en misschien ook naar een toffe vakantiejob?

omdat het in tijden van crisis niet altijd makkelijk is om een job te vinden en de festivaltickets er niet 

bepaald goedkoper op worden, is wat extra zakgeld zeker niet overbodig. Maar waar moet je nu op 

letten als je als jobstudent aan de slag wil? Waar kan je zo’n job vinden? Met deze vragen en nog 

vele andere, proberen wij jullie in dit artikel alvast wat op weg te helpen!

WAAr moet Je zeker rekening mee houden!

50 dagen

Als jobstudent mag je 50 dagen werken verdeeld over een volledig jaar aan een solidariteitsbijdra ge 

van 2,71%. Je mag en kan perfect meer dan deze 50 dagen werken. Werk je meer dan 50 dagen 

bij dezelfde werkgever of verschillende werkgevers, dan is de volledige RSZ-bijdrage verschuldigd 

(13,07%) vanaf de 51ste dag oP VooRWAARDE dat je werkgever een correcte aangifte doet. 

kinderbijslag

tot en met augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt ontvang je onvoorwaardelijk je 

kinderbijslag. Daarna moet je aan voldoen aan de 240 u-regel.

Dit wil zeggen dat je als jobstudent per kwartaal maximum 240 uur mag werken.  

tijdens de zomermaanden mag je onbeperkt werken indien je geen schoolverlater bent 

(schoolverlaters moeten zich aan de 240 uur per kwartaal houden). Werk je meer dan 240 uur 

per kwartaal, dan verliezen je ouders de kinderbijslag voor dat volledige kwartaal!

ten laste blijven

om ten laste te blijven van je ouders, moet je onder een bepaald bedrag blijven,  

afhankelijk van je thuissituatie.

•	 Gehuwde	of	wettelijk	samenwonende	ouders	(al	dan	niet	natuurlijke	ouders oF 1 ouder  

en stiefouder) dan mag max. € 3.070 aan netto bestaansmiddelen verdienen.

•	 Alleenstaande	ouder	dan	mag	je	in	2013	max.	€	4.440	aan	netto	bestaansmiddelen	

verdienen.

•	 Jongere	met	een	handicap (let wel, erkende handicap!) mag max. € 5.630 aan netto 

bestaansmiddelen verdienen.

om te weten wat die bewuste netto bestaansmiddelen juist zijn, kan je onze brochure  

“Jouw Studentenjob” raadplegen. Nog beter is om langs te komen bij een jongerenmedewerker 

van het ABVV! Wij kunnen dan het exacte bedrag voor jou berekenen.
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  barbecue, toespraken van Philippe De Coene (sp.a), Erik Van Deursen (ABVV), Eddy Van Lancker (ABVV) 

 en Chris Van den Bossche (Bond Moyson), kinderdorp, cateringdorp met infostanden.

  

1 mei MTB-CLASSIC, mountainbiketocht in de Kortrijkse regio
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WAAr moet Je op letten?

Contract

Je contract is één van de belangrijkste documenten die je krijgt als je begint te werken. Natuurlijk 

moet je dit dan ook altijd aandachtig nalezen. Bepaalde werkgevers doen alsof het slechts een 

klein detail is. Ze duwen je een document onder de neus dat je vlug moet ondertekenen. Hou er 

rekening mee dat dit een officieel document is dat je steeds goed moet lezen vooraleer je het 

ondertekent.

Het is perfect mogelijk om te vragen aan je werkgever of je je contract eerst mag laten nalezen 

door je ouders of door één van onze jongerenmedewerkers! Zo kan je al je twijfels meteen 

wegnemen.

Hieronder een kort overzicht van enkele zaken die zeker in zo’n jobstudentencontract moeten staan:

•	 Jouw	naam	en	adres,	maar	ook	deze	van	je	werkgever

•	 Begin-	en	einddatum	van	je	studentenjob

•	 Plaats	waar	je	deze	job	zal	uitoefenen

•	 Je	functie,	met	eventueel	een	korte	beschrijving	van	je	taken

•	 Duur	van	de	eventuele	proefperiode

 let wel: Proeftijd moet altijd betaald worden volgens het loon dat je normaal zou krijgen voor 

de tewerkstelling! Er bestaat niet zoiets als “een proefloon” of een onbetaalde proef.

•	 Een	uurrooster	per	week	of	je	werkuren

•	 Loon	en	eventuele	voordelen	in	natura	(bv	middagmaal)

 De minimumlonen kan je nagaan in onze brochure “Jouw Studentenjob” op blz. 9

•	 Datum	wanneer	je	loon	zal	worden	uitbetaald

•	 Paritair	Comité	nummer

Arbeidsreglement

Naast het contract moet je ook een kopie van het arbeidsreglement krijgen en hiervoor laten ze je 

een ontvangstbewijs tekenen. Meestal gebeurt dit laatste wel, maar krijgt zelden tot nooit iemand 

het arbeidsreglement effectief te zien. Vraag het zeker op!
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1 meI’13 
aan zee

WWW.1meIAANZee.Be

V
U

: 
vz

w
 D

e 
R
od

e 
V

lo
ot

/ 
J.

 P
eu

rq
ua

et
st

ra
a
t 

1
 /

 8
4

0
0

 O
os

te
nd

e 
/ 

n
ie

t 
op

 d
e 

op
en

b
a
re

 w
eg

 g
oo

ie
n 

a
ub

.

CU2PLaY
BenSOn BLUeS TRaIL

 
SMOOTH FLaVOUR

VANAF 12u - GRATIS OPTReDeNS

zeeHeLDenPLeIn OOSTenDe
DInSDagnaMIDDag 30 aPRIL
VanaF 15U In De FeeSTTenT - zeeHeLDenPLeIn

•••  SeNIOReN OP De DANSVlOeR  

 muZIKAle OmKADeRING DOOR PATRICK DuPONT  

 GRATIS GeBAK eN KOFFIe

 VOORAF INSCHRIJVeN NOODZAKelIJK

wOenSDag 1 MeI
VeRTRek OM 10U45 aan BOnD MOYSOn - PR. STeFanIePLeIn
en eInDIgT OP HeT zeeHeLDenPLeIn 

••• 1 meI BeTOGING - eINDPuNT ZeeHelDeNPleIN  

 meT SPeeCHeS, OPTReDeNS, SPRINGKASTeel

Tel 059 55 16 09



WAAr Vind Je een studentenJoB?

Aan het winkelraam

Stilletjes aan zal je de bordjes aan de winkelramen terug zien opduiken. Als je zo’n bordje ziet 

hangen	bij	je	favoriete	winkel,	waag	je	kans!	Je	kan	dan	in	de	winkel	je	CV	afgeven,	eens	rondkijken	

op de website of eventueel online solliciteren.

interimkantoren

Je kan je natuurlijk ook inschrijven in interimkantoren. Veel studenten vinden op deze manier een 

job. Handig hieraan is, als je in de vakantie een week (of meer) op vakantie wil, dat interimkantoren 

meestal met week- of dagcontracten werken. Dat maakt het dan ook wel mogelijk om zelf een 

weekje verlof te nemen, wat iets moeilijker ligt als je een contract hebt rechtstreeks bij een 

werkgever van bv een winkel. Er is natuurlijk ook een keerzijde: helemaal zeker dat je een volledige 

maand kan werken, ben je niet!

internet

op sites zoals die van de VDAB staan er vaak ook jobs specifiek voor studenten. Hier heb je ook 

een duidelijke functieomschrijving, wat handig is om op voorhand een beeld te hebben van wat je 

zal moeten doen.

spontaan

Niemand	verbiedt	je	om	spontaan	je	CV	op	te	sturen	naar	een	bedrijf	waar	je	graag	zou	werken.	

Je weet nooit, misschien is er een plaatsje vrij. Een spontane sollicitatie wekt ook altijd een positief 

beeld. Je toont zin voor initiatief, gedrevenheid en interesse in het bedrijf.

10 tips Voor de studentenJoB VAn Je dromen

1. ideaal is om in het voorjaar (nu dus!) al op zoek te gaan naar een leuke studentenjob.  

Zo heb je het meeste kans dat de job die je het liefst wil doen, nog vrij is.

2. Evengoed zijn last minute jobs. Niet alle bedrijven plannen lang op voorhand of er valt iemand 

langdurig ziek en waarom zouden ze dan tijdelijk geen student aannemen?

3. Schrijf je online in bij een uitzendkantoor of op websites speciaal voor jobstudenten.

4. Probeer tegelijk op zoveel mogelijk kanalen: internet, familie, vrienden, zet een oproep op facebook,…
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VOOR AL JE VRAGEN OF PROBLEMEN IN VERBAND MET JOBSTUDENTENWERK: 

KOM LANGS BIJ ONZE JONGERENMEDEWERKERS
BEREIKBAARHEID IN JULI EN AUGUSTUS

MA DI WOE DO VR
OOSTENDE
059 55 60 55
Nieuwpoortsestnw. 98

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

BRUGGE
050 44 10 40
Zilverstraat 43

9u - 12u
14u - 17u30

BLANKENBERGE 
050 44 47 37
Jules De Troozlaan 12

9u - 12u
14u - 17u30

KORTRIJK
056 24 05 36
Rijselsestraat 19

9u - 12u
14u - 17u30

HOEVEEL 
DAGEN MAG IK  
WERKEN ALS 
JOBSTUDENT?

HOEVEEL MOET MIJN 

BAAS MIJ BETALEN? … 

EN HOEVEEL MAG IK 

MAXIMUM VERDIENEN?

HELP, 
MIJN LOON WORDT 

NIET GESTORT!

HOE OUD 
MOET IK ZIJN 

OM ALS JOBSTU-
DENT TE MOGEN 

WERKEN?



5.	 Durf!	Wil	je	werken	bij	een	bepaald	bedrijf,	stap	het	binnen	en	geef	je	CV	af	aan	de	 

personeelsverantwoordelijke!

6. Zorg dat je netjes gekleed bent en enthousiast overkomt als je ergens gaat solliciteren.  

(gaan solliciteren in de kledij die je al een week droeg op de festivalweide van Werchter en 

je haar niet gekamd wegens het gemis van de borstel die nog ergens op de weide ligt te 

slingeren, is écht geen goed idee).

7. De aanhouder wint. Krijg je geen reactie? Loop dan nog eens binnen of bel terug!  

Een gemotiveerde sollicitant zal een werkgever sneller over de streep trekken.

8. Neem contact op met je universiteit of hogeschool. Zij zoeken altijd jobstudenten voor de 

bibliotheek of voor het onderhoud. Werk vlakbij je kot, handig toch?

9. ga langs bij je gemeente of stad. Vaak zoeken ze studenten voor hun toeristische en culturele 

activiteiten die ze in de zomervakantie organiseren.

10. Eenmaal je die studentenjob te pakken hebt, zorg dan dat je je arbeidscontract direct in 

handen hebt. Dit is heel belangrijk want 21% van de studenten werkt zonder contract, bij de 

min achttienjarigen is dat zelfs 32%! En geloof ons voor die 2,71% RSZ die maar je betaald 

moet je het echt niet laten. Want wat als er iets gebeurt?

nog een leuk WeetJe

Het Franse kuststadje Les Sables d’olonne is op zoek naar jobstudenten. Eén jongen en één 

meisje op precies te zijn. Het aantal kandidaten voor deze job is enorm! Al meer dan 200 

kandidaten dienden hun cv in op een speciaal ontworpen website. Hoe dat komt? 

Ze zijn er nl. op zoek naar 2 “creamers”, knappe jongeren die de strandgangers naar believen 

willen insmeren met zonnecrème. Zij doen dit in samenwerking met een bekend merk van 

zonnecrème, ter stimulatie van het bewustzijn rond veilig zonnen.

de vereisten voor de job?

Je moet vlot zijn in omgang, enige talenkennis hebben en je moet bereid zijn om minstens 35 uur 

per week op een zonovergoten vakantiestrand te werken. Warme handen zijn een extra troef.

Wat verdient dat?

Serieus wat! Voor de 6 weken dat de creamers zullen werken, krijgen zij immers een brutoloon 

van € 5.000 uitbetaald! 
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toch is er stilaan haast bij! Je hebt namelijk maar tijd tot 31 mei 2013 om een aanvraag in te 

dienen. Dossiers die laattijdig worden ingediend, zullen niet meer verwerkt worden door de dienst 

studietoelagen van de Vlaamse overheid!

Heb je hulp nodig bij het invullen? Dan kan terecht bij de ABVV-jongerenmedewerker in jouw regio 

(op afspraak).

•	 oostende

 059 55 60 55 - oostende.jong@abvv-wvl.be 

•	 Brugge

 050 44 10 40 - brugge.jong@abvv-wvl.be 

•	 roeselAre

 051 26 00 93 - roeselare.jong@abvv-wvl.be 

•	 kortriJk

 056 24 05 36 - kortrijk.jong@abvv-wvl.be 

WAt Breng Je mee?

•	 Rijksregisternummer van gezinsleden (SiS kaarten van Alle gezinsleden)

•	 Bewijs van alimentatiegeld in 2010 (kopie van rekeninguittreksels)

•	 Attest van een handicap van 66%of meer (1 van de ouders of kinderen)

•	 Kopie huurcontract kot 2012-2013 (Hoger onderwijs)

•	 Kopie onroerend goed buiten Vlaanderen: Aanslagbiljet roerende voorheffing 2010  

 van de eigendom.

•	 indien gezinstoestand gewijzigd in 2012: inkomsten 2012 door middel van  

 attesten werkgever of werkloosheidsdienst.

13

Een studiebeurs aanvragen 

voor dit schooljaar (2012-2013) 

kan nog steeds!
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Astridpark Brugge 

18u30

RED ROCK RALLY
RRR is een organisatie van

Wallace Vanborn 21u15

19u45

Uberdope
Het Zesde Metaal 

22u45

met Marcel Vanthilt

12u30 > 17u00 

17u30 

12u30  Band of Willies (Oudenaarde)
13u30 Quistgard (Bekegem)
14u30  Monk (Herent)
15u30  Modern Art (Deerlijk)
16u30  Sunday’s Ghosttown (Hever) Northern Sadness 

12u00  Villa Bota Intro 
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Films
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FoXFire (nu in de cinema)

1955, Amerika, een dronken vader kijkt niet om naar zijn dochter, jonge heethoofden vergrijpen 

zich aan een meisje, een nonkel wil seksueel bediend worden voor hij zijn schrijfmachine afstaat, 

een leraar vernedert een leerlinge. Vijf tienermeisjes pikken het seksisme en de verdrukking niet 

langer en vormen Foxfire: een meisjesbende die fel van zich afbijt.

in het begin gaat het meer om kattenkwaad dan om pril activisme. De idealen en de vriendschap 

worden pas echt op de proef gesteld wanneer de groep uitbreidt en haar intrek neemt in een 

groot huis. Eindelijk zijn ze vrij en onafhankelijk, maar vrij snel botst de utopie op de realiteit.

inhoudelijk is Foxfire veel rijker dan de doorsneefilm. Net als in 'Entre les murs' slaagt Regisseur 

Laurent	Cantet	erin	de	adolescenten	met	hun	eigen	gewoonten	en	gebruiken	te	schetsen	én	

gedeeltelijk bloot te leggen hoe een groep werkt. Maar vooral hoe een leider die een bijzonder 

persoonlijke uitstraling heeft een groep kan sturen.

Après mAi (nu op dvd) 

in mei ’68 bezetten Parijse studenten de Sorbonne en betoogden ze met 

de arbeiders. Na mei ’68 zaten scholieren niet werkloos te wachten op de 

komst van plateauzolen en glamrock, zo blijkt uit Après mai , een levendig 

portret van de vroege jaren zeventig.

gilles, het hoofdpersonage uit de film Après mai woont niet in Parijs maar in een provinciestad, 

hij is zestien in 1971 en hij wil schilder worden. Zijn vrije tijd gaat op aan meetings van 

anarchistische scholieren, betogingen, de verkoop van linkse blaadjes aan de schoolpoort of 

acties tegen de ‘fascistische’ directie van zijn school. twee jaar later belandt gilles in Londen en 

wordt hij manusje-van-alles in de beroemde Pinewood-filmstudio’s. Zijn vrienden zijn uitgezwermd 

naar communes in india, hebben hun ‘burgerlijke’ studies opgegeven om tussen de arbeiders te 

werken... of gaan nog steeds naar anarchistische meetings. Via gilles en zijn vrienden schetst 

Assayas een rijk portret van de jaren zeventig, voor ze wisten dat de jaren zestig voorbij waren.



Eén job, 
één statuut!
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Wat we vreesden, bij ABVV Jongeren, toen op 1/01/2012 de nieuwe jobstudentenregels 

ingingen is jammer genoeg ook waarheid geworden. de nieuwe regels zorgen ervoor dat de 

meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt het nu nog moeilijker hebben.

terwijl het economisch slecht gaat en er heel wat jobs sneuvelen, beleven de jobstudenten 

gouden tijden. Zeven op de tien jongeren gaan, ook buiten de vakanties, aan de slag.

“De RSZ zag het aantal dagen dat studenten gewerkt hebben in de eerste jaarhelft van 2012 met 

36% stijgen . iets meer dan 2 miljoen dagen studentenarbeid werden aangegeven in de eerste 

zes maanden van 2012, tegenover 1,50 miljoen in 2011” zegt Paul Verschueren van Federgon, 

de federatie van uitzendbedrijven.

nieuwe regelgeving

De toename is vooral toe te schrijven aan de nieuwe regelgeving, waardoor jongeren meer 

kunnen werken buiten de zomermaanden. “Het effect van de nieuwe regels is overduidelijk. in de 

vakantiemaanden nam de studentenarbeid met slechts 6% toe, terwijl die buiten die periodes 

opvallend feller steeg”, aldus Verschueren.

goedkopere krachten

Niet iedereen is evenwel gelukkig met die evolutie. “Door de regels flexibeler te maken voor 

studenten, heeft men de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt benadeeld”, zegt Jan 

Deweghe, federaal secretaris handel bij de bediendenbond BBtK. “ik krijg steeds meer klachten 

uit de grootwarenhuizen en de distributieketens. overal stellen onze afgevaardigden vast dat er 

afvloeiingen	zijn.	Contracten	van	bepaalde	duur	worden	niet	omgezet	in	een	contract	van	onbepaalde	

duur en deeltijds personeel dat werd ingezet om rekken te vullen wordt ingeruild voor goedkopere 

jongere werkkrachten. We zijn nog bezig met onze berekeningen maar nu al staat vast dat door de 

nieuwe regelgeving honderden jobs voor laaggeschoolden verloren gaan” besluit Deweghe.

uniform statuut

Daarom pleiten wij, ABVV Jongeren, voor de afschaffing van het aparte jobstudentenstatuut. We 

ijveren ervoor om de jongere eenzelfde statuut te geven als dat van de persoon die hetzelfde werk 

doet in vast dienstverband binnen een firma.

Zo bouwen de jongeren ook rechten op inzake vakantiegeld, werkloosheidsuitkering en zelfs inzake 

pensioen, ook al liggen ze van dat laatste nog niet onmiddellijk wakker. Dit zou een win – win 

situatie betekenen voor iedereen.

niet tegen jobstudenten

Wanneer we aangeven dat we het bestaande statuut afkeuren, zeggen we niet dat we tégen 

studenten die werken zijn. We moedigen het zelfs aan. Hoe sneller jongeren vertrouwd geraken met de 

arbeidsmarkt hoe beter. Maar dan moet in de eerste plaats een meerwaarde zijn voor de student!
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ALS JE DE LEttERS iN DE AANgEDUiDE VAKJES oP EEN RiJtJE ZEt,  

KRiJg JE HEt ANtWooRD oP DEZE VRAAg:

op deze WeBsite Vindt Je Alles oVer Jongeren en Werk: WWW. _ _ _ _ _ .Be

horizontAAl

1. Werk (synoniem)

2. geen antwoorden maar…

3. Uit België

4. Schriftelijke overeenkomst 

5. Protesteren

6. Het ABVV is een…

7. Belangstelling

8. geen groen maar…

9. Jong iemand 

10. Persoon die werk geeft

VertiCAAl

11. Het sociaal- zijn

12. Schoolvrij 

13. Niet studeren maar…

14. Plezant

15. Niet associaal maar…

16. iemand die werkt en studeert is een….

17. Niet werken maar…

18. Zonder werk

19. opleidingscentrum

20. Afgestudeerde



Heb je zin om mee te werken met 
ABVV Jongeren, mee actie te 

voeren... Of heb je ideeën omtrent 
acties, voor activiteiten...? 

Wil je één van onze brochures 
bestellen of wil je iets kwijt... 

Vul dan deze bon in en stuur 
hem op naar het dichtsbijzijnde 

secretariaat van ABVV Jongeren.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

School:

E-mail:

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

www.abvvjongeren-wvl.be

ABVV Jongeren kortrijk

Rijselsestraat 19

8500 Kortrijk

056 24 05 36

kortrijk.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren oostende

Nieuwpoortsesteenweg 98

8400 oostende

059 55 60 55

oostende.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren Brugge

Zilverstraat 43

8000 Brugge

050 44 10 40

brugge.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren roeselare

Zuidstraat 22/22

8800 Roeselare

051 26 00 93

roeselare.jong@abvv-wvl.be

Kruiswoordraadsel



www.abvvjongeren-wvl.be

ABVV Jongeren kortrijk

Rijselsestraat 19

8500 Kortrijk

056 24 05 36

kortrijk.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren oostende

Nieuwpoortsesteenweg 98

8400 oostende

059 55 60 55

oostende.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren Brugge

Zilverstraat 43

8000 Brugge

050 44 10 40

brugge.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren roeselare

Zuidstraat 22/22

8800 Roeselare

051 26 00 93

roeselare.jong@abvv-wvl.be

Ja, ik wil   Een jobstudentenbrochure

  Een schoolverlaterbrochure ‘Op Zak’

  Brochure deeltijds leren en werken/Op stage

  Info rond

  Meewerken aan acties van ABVV Jongeren

  De Nieuwsbrief via e-mail ontvangen (e-mail:          )

Ik wil dat ABVV Jongeren

  Meer aandacht besteedt aan:
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West-Vlaanderen


