(deel « werkgevers »)

Inleiding

Elke student mag 475 uur per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Die 475 uur vormen zijn
‘contingent’.
Dankzij de onlinedienst Student@work kunnen de student en de werkgever nagaan hoeveel uur er nog
van het contingent over zijn.

Solidariteitsbijdragen

Een studentenjob is niet onderworpen aan de gewone sociale bijdragen maar wel aan lagere
solidariteitsbijdragen. Die bedragen:
• 5,42% voor de werkgevers;
• 2,71% voor de studenten.
De solidariteitsbijdragen zijn alleen van toepassing als de student niet meer dan 475 uur per jaar werkt.

Overschrijdingen vermijden

Voor een werkgever is het niet altijd eenvoudig om te achterhalen hoeveel uur een student al gewerkt
heeft. Studenten kunnen hun 475 uur immers bij verschillende werkgevers presteren. Het risico bestaat
dus dat de student die u tewerkstelt, zijn contigent al overschreden heeft. In dat geval zijn hogere
sociale bijdragen verschuldigd.
Dankzij Student@work bent u steeds op de hoogte van het aantal uur dat een student nog over heeft.
Zo voorkomt u overschrijding van het contingent.

Hoe werkt Student@work?

Met de toepassing Student@work (deel dat bestemd is voor de studenten) kan de student een attest
opmaken voor een toekomstige werkgever.
Dat attest vermeldt de naam en de voornaam van de student, en ook het aantal uur dat hem nog rest
voor het geselecteerde jaar. Op uw verzoek kan de student u dit attest leveren. Op die manier kunt u zien
of een student nog in aanmerking komt voor lagere sociale bijdragen.
Bovendien bevat het attest een code. Die geeft u onlinetoegang tot de meest recente stand van
het aantal resterende uren van een student. Dat is vooral nuttig als het attest al een tijd geleden is
aangemaakt.
De toegangscode is 3 maanden geldig vanaf de eerste dag van de maand waarin ze aangemaakt werd
en kan door verschillende werkgevers gebruikt worden.

Hoe raadpleegt u het aantal resterende uren online?

Om het aantal resterende uren van een student te raadplegen, gaat u als volgt te werk:
1. Ga naar Student@work op het portaal van de sociale zekerheid. Klik op “Het contingent
raadplegen” (in het menu rechts). Gebruik uw gebruikelijke authenticatiewijze om u op de
onlinedienst aan te melden. Als u nog geen toegang hebt tot het Portaal, moet u zich eerst
registreren.
2. Voer de toegangscode in die u terugvindt op het attest dat de student u heeft bezorgd.

De toepassing toont nu over hoeveel uur de student beschikt in “real time”.
U kunt het aantal resterende uren van de student ook afdrukken

