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Dossier

Van deeltijds naar voltijds. Een kans voor  
werknemers, een verplichting voor werkgevers

Een deeltijdse werknemer heeft voorrang wanneer er een 

nieuwe voltijdse of andere deeltijdse betrekking vacant is.  

Hij of zij moet dat wel vragen aan de werkgever. Die kans  

voor de werknemer – een verplichting voor de werkgever –  

is niet nieuw. U kan ze terugvinden in de programmawet  

van 22 december 1989. 

 

 

Voor de werkgever geldt er eigenlijk een dubbele verplichting:

1 De werkgever moet een deeltijdse werknemer schriftelijk elke 
vacante voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking mededelen;1 

2 De werkgever moet die deeltijdse werknemer voorrang geven voor 
de vacant verklaarde voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking.2 

Wat is er dan nieuw? De oude verplichting wordt nu concreet uitge-
werkt en krijgt ook tanden.

■■ De overheid heeft nu de termijnen, voorwaarden en procedure 
uitgewerkt.3 Die regels gelden vanaf 1 april 2019. 

■■ Daarnaast kan de werkgever worden gesanctioneerd met een 
responsabiliseringsbijdrage. Die is voor het eerst verschuldigd in het 
tweede kwartaal van 2020. 

De verplichting geldt voor de privésector4, maar is niet van toe-
passing op uitzendkrachten, werknemers met dienstencheques en 
gelegenheidswerknemers.
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De vraag van de werknemer: “Meer werk aub.”

Op aanvraag van een deeltijdse werknemer, moet u als werkgever 
de werknemer een vacante voltijdse job of een andere deeltijdse job 
aanbieden. De aanvraag van de werknemer is dus het startpunt, maar 
daarover hieronder meer. 

De aanvraag van de werknemer kan betrekking hebben op andere deel-
tijdse job als aanvulling, bovenop de initiële job, of het is een nieuwe 
hoofdactiviteit. Het belangrijkste is dat de wekelijkse arbeidsduur 
langer wordt dan de arbeidsduur van de deeltijdse regeling waarin de 
betrokkene tot dan werkte.  
 

Voorbeeld

Een werknemer presteert 19 uur per week. Hij heeft niet alleen 
voorrang voor een voltijdse betrekking van 38 uur, maar 
eveneens voorrang voor een deeltijdse betrekking van langer 
dan 19 uur die afzonderlijk wordt gepresteerd, of voor een bijko-
mende deeltijdse betrekking van minder dan 19 uur.

 
De werknemer moet geen aanvraag indienen voor een specifieke job. 
Een algemeen geformuleerde aanvraag volstaat.

De voorrang van deeltijdse werknemers  
voor een nieuwe baan: drie voorwaarden

Ook al heeft de deeltijdse werknemer een aanvraag ingediend voor een 
nieuwe baan. Dat betekent niet automatisch dat u hem of haar voorrang 
moet geven wanneer er een job vacant wordt. De verplichting voor u 
als werkgever om een deeltijdse werknemer voorrang te geven bij een 
voltijdse dienstbetrekking of een andere deeltijdse dienstbetrekking 
geldt enkel indien aan drie voorwaarden gelijktijdig is voldaan:5 

1 Er is een vacante betrekking;
2 Die dezelfde functie betreft als de werknemer al uitoefent;
3 Waarvoor de werknemer de vereiste kwalificaties bezit. 

Uw beslissing als werkgever kan dus niet arbitrair zijn, maar de  
werknemer krijgt evenmin carte blanche. Hij of zij moet de vereiste  
kwalificaties bezitten voor de functie. Ook al gaat het om dezelfde 
functie, toch sluit de regelgeving niet uit dat de werkgever rekening 
houdt met meer dan het behaalde diploma. Denk bijvoorbeeld aan 
de ervaring van de werknemer. In de praktijk zal de vereiste van meer 
ervaring meestal verband houden met de functie van de werknemer, 
die dan nét anders is. Beide elementen moeten worden ingevuld op 
basis van de concrete uitoefening. 
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De procedure

De procedure ontvouwt zich in vier stappen. De rol van de werknemer 
is cruciaal bij de aanvang. Vervolgens is de werkgever aan zet. 

Stap 1: Aanvraag door de werknemer
De bal ligt in het kamp van de werknemer. De deeltijdse werknemer 
moet eerst een aanvraag indienen waarin hij of zij de wens uit om 
voltijds tewerkgesteld te worden of om een andere vacante deeltijdse 
betrekking te bekleden.6 De werknemer doet dat schriftelijk bij u als 
werkgever (andere vormvoorwaarden zijn er niet). 

U moet een kopie van de aanvraag bijhouden. (De regelgeving bepaalt 
niet hoe lang u dit document moet bewaren.)

De inkomensgarantie-uitkering

Een werkloze die het werk deeltijds hervat, krijgt boven op het 
deeltijdse nettoloon, een uitkering van de RVA. Deze uitkering 
voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten is een 
inkomensgarantie-uitkering. 
Door die inkomensgarantie-uitkering is het totale netto inkomen 
minstens even hoog als de werkloosheidsuitkering die hij of zij 
kreeg voorheen kreeg. (Let wel, de inkomensgarantie-uitkering 
wordt berekend op basis van een referte-uitkering, verhoogd 
met een uurtoeslag.)
De “deeltijds” werkloze moet aan een rist voorwaarden 
voldoen. Hij of zij moet onder andere bij de werkgever een 
aanvraag hebben ingediend om een vacant geworden voltijdse 
betrekking te verkrijgen.

 
 
 
Stap 2: Bevestiging door de werkgever
Als werkgever moet u de ontvangst van de aanvraag bevestigen.  
Dat doet u schriftelijk. In die ontvangstbevestiging moet u uitdrukkelijk 
vermelden dat het indienen van de aanvraag tot gevolg heeft dat elke 
vacante arbeidsplaats die betrekking heeft op dezelfde functie als 
diegene die door de werknemer wordt uitgeoefend en waarvoor hij of 
zij de vereiste hoedanigheden bezit, bij voorrang aan hem of haar zal 
worden toegekend.7 

U moet een kopie van de ontvangstbevestiging bijhouden.  
(De regelgeving bepaalt niet hoe lang u dit document moet bewaren.)

1   I   Aanvraag door de werknemer

2   I   Bevestiging door de werkgever

3   I   De werkgever informeert de werknemer over vacante jobs

4   I   Aanvaarding of weigering door de werknemer
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Stap 3: De werkgever informeert de werknemer  
over vacante jobs
Na eerst de ontvangst van de aanvraag te hebben bevestigd, moet u  
de werknemer schriftelijk op de hoogte brengen van elke vacante  
voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking die dezelfde functie betreft als 
die van de betrokken werknemer en waarvoor de werknemer over  
de vereiste kwalificaties beschikt.8 

Het nieuwe kb verduidelijkt dat de werkgever deze mededeling enkel 
moet verrichten wanneer de vacante dienstbetrekking tot gevolg heeft 
dat de overeengekomen arbeidsregeling wordt verhoogd gedurende 
een ononderbroken periode van tenminste één maand of voor onbe-
paalde tijd (hetzij door een aanpassing van de bestaande overeen-
komst, hetzij door het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst).9 

De mededeling van de vacante betrekking moet gebeuren binnen 
de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de 
dag waarop de dienstbetrekking vacant wordt. Die mededeling moet 
gebeuren via een aangetekende brief, via persoonlijke overhandiging 
van een brief waarvan het dubbel voor ontvangst wordt getekend of 
elektronisch met een ontvangstbevestiging.10 

De mededeling moet de volgende vijf gegevens vermelden:

1 de termijn waarbinnen de werknemer dient te reageren  
(minimum één week en maximum één maand);11 

2 een beknopte omschrijving van de functie;
3 de duur van de overeenkomst;
4 het arbeidsvolume en werkrooster;
5 de plaats van tewerkstelling.12 

U moet als werkgever een kopie van de mededeling gedurende zeven 
jaar bewaren (papier of elektronisch).

Stap 4: Aanvaarding of weigering door de werknemer
Indien de deeltijdse werknemer de nieuwe job aanvaardt, dan wordt 
de bestaande arbeidsovereenkomst aangepast door middel van een 
bijlage aan de arbeidsovereenkomst, ofwel sluiten werknemer en werk-
gever een nieuwe arbeidsovereenkomst. 

De deeltijdse werknemer heeft het recht om de vacante betrekking te 
weigeren (daarover hieronder meer). De werknemer maakt echter enkel 
aanspraak op de inkomensgarantie-uitkering indien hij of zij voltijds 
beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. 

De werknemer weigert: u informeert de RVA

De deeltijdse werknemer kan de vacante betrekking die u hem of haar 
aanbiedt weigeren.

In dat geval moet u wel het gewestelijke werkloosheidskantoor van de 
RVA op de hoogte brengen indien de weigering uitgaat van een deel-
tijdse werknemer die recht heeft op een inkomensgarantie-uitkering 
voor de gewoonlijke uren van inactiviteit. 

In de praktijk loopt die kennisgeving via een elektronische prestatie- 
staat (Aangifte Sociale Risico’s). U bent sowieso verplicht na het ver-
strijken van iedere maand een elektronische prestatiestaat op te maken  
voor de onvrijwillig deeltijdse werknemer die aanspraak maakt op  
de inkomensgarantie-uitkering. 
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U respecteert de voorrangsregels niet:  
de responsabiliseringsbijdrage

De werkgever die zijn verplichting om een vacante betrekking bij 
voorrang toe te kennen aan een deeltijdse werknemer met behoud  
van rechten die een inkomensgarantie-uitkering ontvangt, niet naleeft,  
zal worden gesanctioneerd met een responsabiliseringsbijdrage. 

Die responsabiliseringsbijdrage bedraagt 25 euro per werknemer  
die een inkomensgarantie-uitkering geniet en per maand waarin  
de verplichting niet wordt gerespecteerd.13 Ze is verschuldigd voor  
een volledig kwartaal. Indien de werknemer geen inkomensgarantie- 
uitkering geniet, is geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

De responsabiliseringsbijdragebepaling is enkel van toepassing op  
de arbeidsovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2018.14 
Bovendien zal ze pas voor het eerst verschuldigd zijn in het tweede 
kwartaal van 2020.15

Vanaf wanneer is de responsabiliseringsbijdrage 
verschuldigd?
Deze responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd vanaf het kwartaal 
volgend op de vier kwartalen waarin ten minste één bijkomend uur 
beschikbaar is en aan geen enkele deeltijdse werknemer (met een  
inkomensgarantie-uitkering) bij voorrang het beschikbare bijkomende 
uur (uren) wordt (worden) toegekend, zodat de contractuele gemid-
delde wekelijkse arbeidsduur niet toeneemt.16 De referteperiode van  

vier kwartalen startte voor het eerst op 1 april 2019. Wie de voorrang-
regels niet naleeft, kan voor het eerst worden geconfronteerd met  
een responsabiliseringsbijdrage vanaf het tweede kwartaal van 2020.

Het controlemechanisme dat de RSZ in de praktijk hanteert is  
complexer. De RSZ vergelijkt het arbeidsvolume in het betrokken 
kwartaal met het gemiddeld arbeidsvolume van de referteperiode van 
vier kwartalen. Dat heeft met name gevolgen voor deeltijdse werk-
nemers. (Anders dan voor voltijdse werknemers, wordt voor hen het 
gemiddeld arbeidsvolume gemeten in uren in plaats van in werkdagen.) 
Deze manier van controle kan bijvoorbeeld resulteren in een respon- 
sabiliseringsbijdrage als de werkgever een deeltijdse werknemer één 
“vrijwillig overuur” laat presteren. 

Tot wanneer is de responsabiliseringsbijdrage  
verschuldigd? 

De responsabiliseringsbijdrage is niet meer verschuldigd vanaf:17 

■■ Het kwartaal waarin alle beschikbare bijkomende uren worden 
toegekend aan ten minste één deeltijdse werknemer (met een 
inkomensgarantie-uitkering) zodat zijn wekelijke gemiddelde 
arbeidsduur is toegenomen;

■■ Het kwartaal waarin de werkgever de bijdrage verschuldigd is voor 
het vierde opeenvolgende kwartaal en er geen enkel bijkomend uur 
beschikbaar was gedurende deze vier voorgaande kwartalen.
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Wanneer is de responsabiliseringsbijdrage  
niet verschuldigd? 

De responsabiliseringsbijdrage is niet verschuldigd:18 

■■ Wanneer de werkgever geen mededeling van de vacante betrekking 
moet verrichten;

■■ Wanneer de werknemer niet in aanmerking komt voor de toekenning 
van de bijkomende uren omdat het niet gaat om dezelfde functie of 
de werknemer niet de vereiste kwalificaties bezit;19 

■■ Wanneer de werknemer niet in aanmerking komt voor de toekenning 
van de bijkomende uren omdat het gaat om uren die betrekking 
hebben op prestaties tijdens dezelfde tijdblokken als de prestaties 
geleverd door de betrokken werknemer;20 

■■ Wanneer de werknemer is tewerkgesteld in een andere 
vestigingseenheid dan de vestigingseenheid waar de bijkomende 
uren beschikbaar zijn;

■■ Wanneer de werkgever aan de betrokken werknemer alle vacante 
voltijdse en deeltijdse dienstbetrekkingen heeft aangeboden. 

Aan de slag
■■ Breng deeltijdse werknemers (met een inkomensgarantie-

uitkering) tijdig en correct op de hoogte van openstaande 
vacatures die de arbeidsduur van de deeltijdse werknemers 
kunnen verhogen. Let wel, die verplichting geldt enkel 
indien zij hierom op een correcte wijze gevraagd hebben.

■■ Breng ook goed in kaart welke kwalificaties vereist zijn 
voor vacante jobs. Enkel bij de juiste kwalificaties geldt de 
voorrangsregel bij aanwerving. 

■■ De responsabiliseringsbijdrage wordt voor het eerst 
opgelegd vanaf het tweede kwartaal van 2020. Wacht niet 
af. De controleperiode startte al op 1 april 2019. 

 

Yves Stox 
Senior Legal Counsel

MEMENTO VAN DE WERKGEVER8

DOS SIER   I   VAN DE E LTIJ DS NA AR VOLTIJ DS. E E N K AN S VOOR WERKNEMERS, EEN VERPLIC HTING VOOR WERKG EVERS INHOUD



1  Programmawet, art. 153, lid 2.
2  Programmawet, art. 154, lid 1.
3  Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor 

deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen (BS 15 mei 2019).
4  De werknemers die niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

comités zijn uitgesloten (KB, art 2).
5 Programmawet, art. 153, lid 2.
6 Programmawet, art. 153, lid 1.
7 Programmawet, art. 153, lid 3.
8 Programmawet, art. 153, lid 2.
9 KB, art. 3, §1.
10 KB, art. 3, §2.
11 KB, art. 3, §2, lid 3.
12 KB, art. 3, §2, lid 4.
13 Programmawet, art. 156/1.
14 Programmawet, art. 156/1, lid 8.
15 KB, art. 12.
16 Programmawet, art. 156/1, lid 2; KB, art. 7.
17 KB, art. 8.
18 KB, art. 9.
19 Programmawet, art. 156/1, lid 4.
20 Programmawet, art. 156/1, lid 5.
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Studentenarbeid: Niets vergeten?  
De belangrijkste formaliteiten op een rijtje

U kan niet zomaar studenten aanwerven tijdens de zomervakantie.  
We zetten voor u als werkgever zes formaliteiten op een rijtje.

Waarom studentenarbeid zo interessant is? Uw medewerkers zijn  
op vakantie of het is gewoon een drukke periode. Er is nog een reden.  
In de plaats van de gewone socialezekerheidsbijdragen, is enkel  
een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Voor de jobstudent bedraagt  
de solidariteitsbijdrage 2,71% van het brutoloon. Ook de werkgever  
moet een solidariteitsbijdrage betalen, gelijk aan 5,42% van je bruto- 
loon. Dan moet u wel het contingent van 475 uur naleven. U raadde  
het al, het is de eerste formaliteit in ons lijstje. 

1. Controleer het contingent van 475 uur

Sinds 1 januari 2017 beschikt elke student over een contingent van  
475 arbeidsuren per kalenderjaar. Gedurende deze 475 uur worden er op  
het loon voor zijn prestaties geen gewone socialezekerheidsbijdragen 

ingehouden, alleen een solidariteitsbijdrage. Op 1 januari van elk jaar 
krijgt de student een nieuw volledig contingent van 475 arbeidsuren. 

Tip

Vraag het attest ‘student@work’ aan de jobstudent voordat u de 
studentenovereenkomst afsluit. Zo kunt u online het contingent 
van 475 uur controleren.

 
 
Dit contingent wordt bijgehouden via een teller die wordt aangevuld 
op basis van de specifieke DIMONA-aangiften voor ‘studenten’ die elke 
werkgever die een student aanwerft, moet uitvoeren (zie hieronder) en 
op basis van de driemaandelijkse aangiften van tewerkstelling (DmfA) 
ingediend bij de RSZ. In de Dimona-aangiften zal met name het aantal 
uren tewerkstelling per kwartaal vermeld moeten worden zoals voorzien 
in de studentenovereenkomst. Telkens een DIMONA-aangifte wordt 

Actualiteit
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gedaan, worden de gewerkte arbeidsuren afgetrokken van het con-
tingent van 475 uur.

De student kan de teller voor het contingent van 475 uur online raad-
plegen via de applicatie ‘student@work’, beschikbaar op deze website. 
De student kan inloggen met zijn elektronische identiteitskaart of een 
burgertoken. Aan de hand van de applicatie kan hij het resterend aantal 
uren van het contingent van 475 uur raadplegen, de gewerkte periodes 
bekijken zoals voorzien in de studentenovereenkomst die gesloten 
werd met één of meerdere werkgevers en het saldo van de arbeidsuren 
nakijken.

Als werkgever kunt u de teller enkel raadplegen via een attest dat de 
jobstudent u bezorgt. Via ‘student@work’ kan de student een attest 
opvragen met daarop het resterende aantal uren van zijn contingent 
van 475 uur op een welbepaalde datum. Op dit attest is trouwens een 
code vermeld waarmee u kan inloggen op de teller van de student.  
Zo kan ook u het aantal resterende uren op het tijdstip van de raad-
pleging te kennen. Opgepast, die code blijft slechts 3 maanden geldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De arbeidsovereenkomst voor studenten

In principe moet bij de aanwerving van de jongere een arbeidsover-
eenkomst voor studenten worden opgesteld. Die overeenkomst moet 
schriftelijk worden opgesteld voor elke student afzonderlijk. De studen-
tenovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd. De overeen-
komst kan gesloten worden voor een maximumduur van 12 maanden.

Tip

Sluit de studentenovereenkomst ten laatste op het ogenblik dat 
de student in dienst treedt.

 
 
De arbeidsovereenkomst voor studenten dient een aantal verplichte 
vermeldingen te bevatten en moet in tweevoud worden opgesteld  
(1 exemplaar voor de student, 1 voor de werkgever).

Opgelet!

■■ Sinds 1 januari 2014 worden de eerste 3 arbeidsdagen automatisch 
beschouwd als proefperiode.

■■ De arbeidsovereenkomst voor studenten is een sociaal document. 
Daarom moet ze 5 jaar bewaard worden op de plaats waar de 
student werkzaam is vanaf de dag die volgt op de beëindiging van 
de uitvoering van de overeenkomst.
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3. Het arbeidsreglement

Zoals elke andere regelmatige werknemer moet de student een exem-
plaar van het arbeidsreglement ontvangen dat in de onderneming geldt. 

Tip

Doe net zoals voor andere werknemers. Laat bij de overhan-
diging van het arbeidsreglement de jobstudent een bericht van 
ontvangst ondertekenen. Voorzie eventueel een clausule in de 
arbeidsovereenkomst met de jobstudent.

 
4. De DIMONA

Na het sluiten van de arbeidsovereenkomst voor studenten en uiterlijk 
op het moment waarop die jongere arbeidsprestaties begint te leveren, 
moet de werkgever een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 
verrichten (DIMONA). De DIMONA moet, naast de gewone informatie 
(datum in dienst, diverse informatie over het inschrijvingsnummer van 
de werkgever bij de RSZ, het identificatienummer van de werknemer bij 
de sociale zekerheid (INSZ), het nummer van de sociale identiteitskaart 
(SIS) en het nummer van het paritair comité waaronder de werknemer 
ressorteert), ook de volgende gegevens vermelden:

■■ de aanduiding dat het om een student gaat; 

■■ het adres van de plaats van uitvoering van de overeenkomst als 
dat adres verschilt van dat waarop de werkgever bij de RSZ is 
ingeschreven;

■■ de einddatum van de uitvoering van de overeenkomst. Bijgevolg 
moet de werkgever in principe geen aangifte van uitdiensttreding 
uitvoeren wanneer de overeenkomst werd beëindigd;

■■ het aantal uren tewerkstelling per kwartaal zoals voorzien in  
de studentenovereenkomst.

5. De arbeidsongevallenverzekering

Alle werkende studenten, ook studenten waarvan de activiteit niet moet 
worden aangegeven bij de RSZ, en hun werkgevers vallen onder de 
wetgeving op de arbeidsongevallen.

Een werkgever die studenten in dienst heeft, moet voor hen dus  
een arbeidsongevallenverzekering afsluiten zolang de arbeids- 
overeenkomst duurt.

6. Het medisch onderzoek

Sommige studenten moeten, voordat ze worden aangeworven, een 
gezondheidsbeoordeling bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
ondergaan. Het betreft de studenten die:

■■ nog geen 18 jaar oud zijn op het ogenblik dat hun tewerkstelling 
aanvangt;

■■ nachtarbeid verrichten;
■■ of werkzaamheden uitvoeren die een specifiek risico voor hun 

gezondheid inhouden.
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Kan een leerling alternerend leren aan de slag als jobstudent? 
Ja, maar niet bij dezelfde onderneming. We zetten het allemaal 
nog eens op een rijtje. De RSZ wisselde de voorbije maanden het 
geweer nog al eens van schouder. Dat is belangrijk want het is de 
RSZ die beslist over de toepassing van de voordelige solidariteits-
bijdragen voor jobstudenten…

Sinds 1 juli 2017 kunnen jongeren in een alternerend opleiding, onder 
bepaalde voorwaarden, ook een studentenovereenkomst sluiten. 

Studentenovereenkomst en alternerend leren:  
de voorwaarden
Een studentenovereenkomst afsluiten en alternerend leren kan.  
Dan moeten de jobstudent-leerling wel alle voorwaarden vervullen.  
Die worden netjes opgesomd in een kb:1 

■■ Hij of zij geniet geen werkloosheidsuitkering en ook geen 
inschakelingsuitkering;

■■ De tewerkstelling als jobstudent is alleen mogelijk wanneer hij of 
zij geen onderwijs/theoretische opleiding moeten volgen of niet 
aanwezig moeten zijn op de werkplek;

■■ De prestaties als jobstudent worden uitsluitend verricht bij  
een andere onderneming dan deze waarbij ze hun praktische 
opleiding volgen op de werkplek.

Deze voorwaarden gelden ook voor de leerling met een stageovereen-
komst alternerende opleiding (Vlaamse Gemeenschap, (< 20 uur/week  
in de onderneming), ook al ontvangt die geen leervergoeding.

Interpretatie: eerst wel, dan weer niet, toch weer wel
De jongere kan enkel een studentenovereenkomst kan sluiten met  
een andere onderneming, dan deze bij wie hij de praktische opleiding 
op de werkvloer volgt. Met andere woorden, de leerling kan niet als 
jobstudent werken bij zijn stagegever. Dat is althans het uitganspunt.

Je zou deze voorwaarde zo kunnen interpreteren dat ze enkel moet zijn 
vervuld tijdens het schooljaar, niet tijdens de zomervakantie. Dat was 
de visie van de FOD Arbeid en die volgde de RSZ ook tot begin van dit 
jaar. Tot dan kon de jongere kon in de maanden juli en augustus dus 
door zijn stagegever worden tewerkgesteld met een studentenover-
eenkomst.2 Tijdens de paasvakantie bijvoorbeeld kon het dan weer niet, 
het schooljaar liep nog. In het eerste kwartaal 2019 schroefde de RSZ 

Een leerling aanwerven als jobstudent?

Actualiteit
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deze soepele interpretatie terug op vraag van de sociale partners in 
de Nationale Arbeidsraad. De voorwaarde zou dus ook gelden voor de 
zomermaanden (juli en augustus 2019).

De RSZ komt op zijn stappen terug. De jongere in het stelsel van alter-
nerend leren kan tijdens de zomermaanden van 2019 toch een studen-
tenovereenkomst aangaan met zijn stagegever.3 

Dit lijkt echter niet het eindpunt te zijn. De sociale partners willen binnen 
de Nationale Arbeidsraad een discussie ten gronde voeren. Die zou 
plaatsvinden na de zomervakantie… 
 
 
 
 
 

Gevolgen
Volgt een jongere in uw onderneming een stage alternerend leren?  
Dan kan u hem of haar tijdens het schooljaar niet aanwerven via een 
studentenovereenkomst. Tijdens de zomervakantie kan het wel.

Volgt een jongere in een andere onderneming een stage alternerend 
leren? Dan kan u hem of haar wel aanwerven via een studentenovereen-
komst. Niet alleen in juli en augustus, maar ook tijdens het schooljaar.

Cathérine Legardien 
Legal Expert

Yves Stox 
Senior Legal Counsel

1  KB van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten worden gesloten, BS 8 augustus 1995.

2  RSZ, Administratieve instructies 2e kwartaal 2018.
3  RSZ, Tussentijdse instructie 12 juni 2019.
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De prikklok verplicht?

“Het Europees Hof van Justitie verplicht de prikklok” 

kopletterde kranten in binnen- en buitenland. Het was 14 mei. 

Die dag beoordeelde het Hof van Justitie of de Spaanse regels 

over arbeidstijdregistratie van de werknemer die overuren 

verrichten al dan niet het Europees recht respecteerde.

De vraag

Naar aanleiding van een beroep van een Spaanse vakbond, heeft  
de Audiencia Nacional (centrale rechtbank) het Hof van Justitie 
gevraagd of de Europese wetgeving de lidstaten oplegt om onder- 
nemingen te verplichten een registratiesysteem voor de dagelijkse 
arbeidstijd in te voeren.

De Arbeidstijdenrichtlijn voorziet immers een maximale dagelijkse  
(minimum 11 uren rusttijd per tijdvak van 24 uur) en wekelijkse 
(gemiddeld maximum 48 uren, inclusief overwerk) arbeidstijdgrens. 
De Europese regelgeving bepaalt niet hoe de arbeidstijd moet worden 
gemeten en hoe de naleving moet worden gecontroleerd.

Het arrest

Het Hof spreekt zich uit over de vraag aan welke voorwaarden de wette-
lijke arbeidstijdregeling van de lidstaten moet voldoen om niet in strijd 
te zijn met de maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidstijdgrenzen van 
de Arbeidstijdenrichtlijn.

Het Hof van Justitie gaat de doelstelling na van de Arbeidstijden- 
richtlijn. Dat is de bescherming van de werknemer als zwakkere partij.  
Dat betekent niet dat overwerk niet zou mogen volgens de Europese 
rechters. Wel moeten lidstaten er voor zorgen dat de wekelijkse arbeids- 
tijd niet wordt overschreden. Die grens legt Europa op gemiddeld  
48 uur per week, inclusief overuren. Dat is een heel ander uitgangspunt 
dan in België, met een werkweek van maximum 38 uur per week en  
een principieel verbod op overwerk…

Er moet dus voor het Hof van Justitie een manier zijn om het aantal 
effectief gewerkte uren objectief en betrouwbaar te bepalen, per dag 
en per week. Anders heeft het voor het Hof geen zin om de maximale 
arbeidstijd en minimale rusttijden vast te leggen op Europees niveau  
in de Arbeidstijdenrichtlijn. (Dat heet de nuttig effectnorm.)

Rechtspraak
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Hoe de arbeidstijd dan moet worden gemeten? Daar doet het Hof van 
Justitie geen uitspraak over. Dat kan een lekker ouderwetse prikklok 
zijn, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. De Europese rechters 
leggen enkel op om een instrument te gebruiken waarmee het per 
dag en per week gewerkte aantal uren objectief en betrouwbaar kan 
worden bepaald.

Wat nu in België?

Op dit moment zijn werkgevers in België niet verplicht om de dagelijkse 
arbeidstijd te registeren. Wordt de prikklok nu verplicht in alle onderne-
mingen? Neen, een instrument om de arbeidstijd te meten hoeft niet 
per se een prikklok of elektronisch tijdregistratiesysteem te zijn. 

Het Belgisch arbeidsrecht verplicht registratie van de arbeidstijd 
expliciet in een paar gevallen, met name bij glijdende uurroosters en  
de afwijking van deeltijdse werkroosters. Ook is het zo dat voor voltijdse 
werknemers alle toegepaste arbeidsroosters in het arbeidsreglement 
moeten worden opgenomen. 

Overwerk is in principe bovendien verboden in België en kan enkel 
verricht worden binnen een zeer strikt kader, zodat de sociale inspectie 
de naleving van de wetgeving kan controleren. Bij overwerk wegens 
een buitengewone vermeerdering van werk moet de werkgever een 
viervoudige procedure naleven:

■■ voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging als er één 
is binnen de onderneming;

■■ voorafgaande toestemming van de dienst Toezicht op de sociale 
wetten;

■■ aanplakking van de gewijzigde uurroosters 24 uur vooraf;
■■ mededeling van het aantal gepresteerde overuren aan de VDAB, 

FOREM of Actiris. 

Maar al die Belgische elementen heeft het Hof van Justitie natuurlijk 
niet in aanmerking kunnen nemen. De rechters antwoordden op  
een vraag vanuit Spanje, waar meer dan de helft van het overwerk niet 
werd geregistreerd…

Even afwachten

Stel, werknemers of werknemersvertegenwoordigers grijpen deze 
rechtspraak aan om de invoering van een systeem van tijdsregistratie 
te vragen. Wijs hen dan op de praktische onduidelijkheden die er toch 
nog zijn zo vlak na de uitspraak. U wilt net meer ruimte geven voor auto-
nomie en flexibiliteit voor werknemers? Wijs hen op de inspanningen 
die u doet. Strakke tijdsregistratie lijkt daar haaks op te staan.

De Minister van Werk, Kris Peeters, kalmeert ook de gemoederen.  
Hij heeft in een officieel persbericht gereageerd op de uitspraak van  
het Hof van Justitie. (U kunt het persbericht raadplegen via deze link.) 
Uit dit arrest een verplichting afleiden dat elke Belgische werkgever  
een prikklok moet installeren, gaat voor hem te ver. Een persbericht  
dat de arbeidsinspectie zeker en vast ook heeft ontvangen. 
 
Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20190515_PB_Registratie_arbeidstijd.pdf
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