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  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Infoblad - werknemers 
Schoolverlaters - Wat is de invloed van 
studentenarbeid op uw wachttijd? 

Werkte u als jobstudent of als loontrekkende (gewone werknemer)? 

Zowel arbeid als jobstudent als gewone arbeid (als loontrekkende) kunnen gevolgen hebben op 
uw wachttijd als schoolverlater. 

We maken hierbij een onderscheid tussen: 

 arbeid gelegen tijdens en arbeid gelegen na de studies, en  

 arbeid als jobstudent en gewone arbeid als loontrekkende. 

Arbeid tijdens uw studies 

Arbeid als jobstudent 

Arbeid als jobstudent gelegen tijdens de maanden januari tot juni en oktober tot 
december (ten hoogste 23 dagen per kalenderjaar) zal uw wachttijd inkorten op 
voorwaarde dat deze arbeid gelegen is na 30.09.2005. 

Per gepresteerde dag wordt uw wachttijd ingekort met één dag.  

De inkorting kan niet meer bedragen dan 78 dagen. 

Arbeid tijdens de maanden juli tot september heeft geen invloed. 

Gewone arbeid als loontrekkende 

Arbeid als loontrekkende (gedurende om het even welke maand) zal uw wachttijd 
eveneens inkorten op voorwaarde dat deze arbeid gelegen is na 30.06.2005. 

Per gepresteerde dag wordt uw wachttijd ingekort met één dag.  

Opgelet: indien u zowel arbeid als jobstudent heeft verricht, als gewone arbeid, dan 
bedraagt de totale inkorting hoogstens 78 dagen. 

Arbeid na uw studies 

Arbeid als jobstudent 

Arbeid als jobstudent gedurende maximum 23 arbeidsdagen, na uw studies en gelegen 
in de maanden juli, augustus of september, verlengt uw wachttijd. 

Die verlenging is gelijk aan het aantal kalenderdagen, behalve de zondagen, van de 
periode gedurende dewelke u verbonden was met een dergelijke 
studentenovereenkomst. 
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Gewone arbeid 

Gewone arbeid na uw studies telt mee als wachttijd. 

Voorbeeld 
U hebt tijdens uw studies vanaf 01.10.2005, 15 dagen gewerkt als jobstudent in het jaar 
2005 en 20 dagen in 2006. 

U hebt uw studies beëindigd op 30 juni 2006 en bent verbonden door een 
arbeidsovereenkomst als jobstudent van maandag 03 tot maandag 31 juli 2006. 
Veronderstel dat uw gewone wachttijd 9 maanden of 233 dagen zou bedragen (dit zijn 
233 kalenderdagen behalve de zondagen). 

Uw wachttijd zal verlengd worden met 25 dagen (aantal kalenderdagen, behalve de 
zondagen, van de periode gedurende dewelke u verbonden was met een 
studentenovereenkomst) en ingekort worden met 35 dagen (15 + 20 dagen 
studentenarbeid, gelegen tijdens uw studies en na 30.09.2005). 

Uw wachttijd bedraagt dus 233 + 25 – 35 = 223 kalenderdagen, behalve zondagen. 

Wat moet u nu doen? 

Voor meer inlichtingen uw rechten en plichten inzake werkloosheid als schoolverlater vindt u in 
het infoblad “hebt u recht op uitkeringen na studies?” nr. T35. Dit infoblad kunt u krijgen bij het 
ABVV of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website  www.rva.be. 

Indien u studentenarbeid of gewone arbeid hebt verricht tijdens of na uw studies, contacteer 
dan het ABVV 3 maanden vóór het “normale” einde van uw wachttijd. Breng bewijzen mee van 
uw tewerkstellingen (bv. formulier C4). Deze instelling zal dan de datum van de 
uitkeringsaanvraag bepalen en u de nodige info geven. 

http://www.rva.be/

