
Door het coronavirus moeten heel wat bedrijven sluiten. Wat betekent dat voor je

loon? Als jobstudent heb je geen recht op een uitkering. Je mag wel voor een ander

bedrijf gaan werken dat niet moet sluiten.

Mijn werkgever moet tijdelijk sluiten. Heb ik als jobstudent
recht op een uitkering?

Nee. Wanneer een bedrijf moet sluiten door corona zijn de werknemers tijdelijk

werkloos. Hierdoor hebben ze soms recht op een uitkering. Voor jobstudenten is

het anders. Zij krijgen geen uitkering.

Ik werk als maaltijdkoerier. Heb ik recht op een uitkering nu veel
horecazaken toe zijn?

Dat hangt af van je contract.

Ik rekende op dat loon. Hoe betaal ik nu mijn facturen?

Kun je je schoolrekeningen niet meer betalen? Ga dan naar de sociale dienst of

studentenvoorziening van je school. Vraag om een toelage, lening of

spreidingsplan.

Heb je andere schulden? Laat onbetaalde facturen niet liggen. Vraag op tijd hulp

aan het CAW of het OCMW.

Mag ik ergens anders gaan werken als jobstudent?

Ja. Er zijn veel bedrijven die niet moeten sluiten, zoals supermarkten. Je vindt

studentenjobs op de VDAB-website. Opgelet: je mag niet werken op de momenten

dat je les moet volgen.

Wat gebeurt er met mijn 475 uren?

Normaal mag je maximum 475 uren per jaar werken als jobstudent, maar 2021 was

anders. De uren die je werkte tussen 1 juni en 30 september 2021 hoef je niet af te

trekken van je 475 uren.

Chat met Infolijn
StudentenArbeid

Ma-do: 13u-17u, Vr: 9u-12u

Door ACV Jongeren 16-24 jaar

DOOR CORONA MAG IK NIET MEER WERKEN ALS

JOBSTUDENT. WAT NU?

Werk je als jobstudent? Dan heb je geen recht op een uitkering.•

Ben je een freelancer of platformwerker? Dan gelden voor jou de

steunmaatregelen voor zelfstandigen.

•

PRAAT EROVER

Mail met Infolijn
StudentenArbeid

Antwoord binnen twee
werkdagen, behalve bij  complexe
vragen.

Bel met Infolijn
StudentenArbeid

Op 02/244 35 00. Ma-do: 13u-
17u, Vr: 9u-12u

https://admin.watwat.be/corona/door-corona-mag-ik-niet-meer-gaan-werken-wat-nu
https://admin.watwat.be/studietoelage/ik-kan-mijn-studies-niet-betalen-wat-nu
https://admin.watwat.be/geld/ik-kan-mijn-facturen-niet-op-tijd-betalen-wat-nu
https://admin.watwat.be/geld/wat-doet-het-ocmw-voor-jongeren
https://www.vdab.be/
http://www.chatmetisa.be/
https://www.hetacv.be/united-freelancers
http://www.chatmetisa.be/
tel:02/244 35 00

