
16 Wetsontwerp houdende maatregelen met 
het oog op de invoering van een 
solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van 
studenten die niet onderworpen zijn aan het 
stelsel van sociale zekerheid (1637/1-4) 
- Wetsvoorstel tot wijziging van de 
regelgeving betreffende de studentenarbeid 
(210/1-2) 
- Wetsvoorstel tot wijziging van de 
regelgeving betreffende de studentenarbeid 
(715/1-2) 
- Wetsvoorstel tot wijziging van de 
regelgeving inzake de studentenarbeid 
(1282/1-2) 
- Wetsvoorstel tot hervorming van de 
regelgeving betreffende de studentenarbeid 
(1418/1-2) 

(Uit Beknopt Verslag, Plenaire
Vergadering, 14/07/2011, namiddag)

16.18 Maggie De Block (Open Vld): Zowel in 
Kamer als Senaat hebben de commissies al vele 
uren besteed aan het dossier van de 
studentenjobs. Als we tegen 1 januari 2012 een 
nieuwe regeling willen, dan moet dit nu nog 
worden goedgekeurd. De oudere regeling met 23 
dagen in en 23 dagen buiten de vakantie kon tot 
veel misverstanden leiden. We gaan nu dus naar 
een systeem van 50 dagen tegen een en 
hetzelfde RSZ-tarief. 
Steeds uit dezelfde hoek kwam het bezwaar van 
het verdringingseffect, waarbij studenten anderen 
zouden verdringen van de arbeidsmarkt. Maar 
als men slechts 50 dagen per jaar mag werken 
en ziet voor welke jobs en op welke momenten 
studenten worden ingezet, houdt dat argument 
geen steek, zoals een studie van Randstad ook 
heeft aangetoond. 

Studentenarbeid is een pluspunt op een cv en 
het is belangrijk dat jongeren op diverse niveaus 
werkervaring kunnen opdoen, maar de eerste job 
van een student is en blijft studeren. Ik ben dan 
ook niet gewonnen voor het laten springen van 
de inkomensgrens, omdat we een studentenjob 
als complementair beschouwen met de studie. Ik 
begrijp dat sommige studenten een stuk van hun 
studiegeld moeten verdienen, maar daarvoor 
bestaan andere statuten zoals werkstudent. Zij 
kunnen ook een leefloon genieten terwijl zij hun 
studies afmaken. 



We zijn blij met dit wetsontwerp, maar we 
hadden wel een voorkeur voor het flexibelere 
systeem van 400 uur op jaarbasis. Met de 
elektronische teller die nu in ontwikkeling is en de 
Dimona-aangifte, lijkt dit 

praktisch haalbaar en volgens mij is het ook een 
veel fijner systeem. De sanctie bij overschrijding 
van de 50 gewerkte dagen is verschillend 
naargelang de student bij eenzelfde of bij 
meerdere werkgevers heeft gewerkt. Dat neigt 
naar discriminatie, maar de minister was niet te 
overtuigen en dus leg ik me daar voorlopig bij 
neer. 
Ondanks deze bezwaren steunen wij dit 
wetsontwerp, omdat het een betere en eerlijker 
regeling is en omdat het ook op administratief 
vlak een heleboel verbeteringen inhoudt. 
(Applaus bij Open Vld en MR) 


