WERKEN ALS JOBSTUDENT IN DE HORECA (PC. 302)
2021

MINIMUMLONEN

18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

100%
90%
80%
70%

Categorie I
€ 12,2723
€ 11,0450
€ 9,8178
€ 8,5906

LOON IN NATURA
o
o
o
o

€ 0,55 ontbijt
€ 1,09 middagmaal
€ 0,84 avondmaal
€ 0,74 overnachting

TOESLAGEN/PREMIES/EXTRA’S
Zon-en feestdagenvergoeding :
o
€ 2 per uur met een maximum van € 12 per dag.
Nachtpremie:
o
€ 1,3131 per uur voor de uren tussen 24u en 5u – niet cumuleerbaar met zon- en
feestdagenvergoeding. +16 jarigen mogen max. tot 23 uur tewerkgesteld worden.
Arbeidskledij (enkel bij gestandaardiseerd uniform):
o
€ 1,78 per dag voor levering en € 1,78 per dag voor onderhoud.
Flexibiliteitstoeslag catering:
* Verschillende referentiefuncties van categorie 2
** Hoofdfunctiecategorie lager dan 8 + minstens 1 categorie 3 of 4
*** Hoofdfunctiecategorie lager dan 8 + minstens 1 categorie 5 of hoger

0,1449
0,2242
0,2637

Vervoerskosten
o
Bus, metro: 80% terugbetaling van de reële kostprijs van het abonnement, met een
maximum van € 46,12 per maand;
o
Trein: werkgeversbijdrage in abonnement van gemiddeld 75%;
o
Per fiets vanaf 1 km aan € 0,24 per km;
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o

Met een ander vervoermiddel: vanaf 1 km (70% van het sociaal abonnement voor
dezelfde afstand als openbaar vervoer);

o

Specifieke situaties:
 Werken in “service coupé”: recht op een dubbele bijdrage van de werkgever in de
vervoerskosten, tenzij zij beschikken over een abonnement van het openbaar vervoer
dat recht geeft op meerdere verplaatsingen per dag;
 Werkgever organiseert het vervoer: geen recht op een financiële tussenkomst;
 Nachtwerk (24 uur tot 5 uur): werkgever moet vervoer voorzien of de volledige
werkelijke kosten vergoeden indien de werknemer na zijn werk geen beroep kan doen
op een eigen of openbaar vervoermiddel en er geen mogelijkheid tot carpool is.

Maaltijdcheques
o De jobstudent kan recht hebben op maaltijdcheques, alhoewel dit weinig waarschijnlijk is.
Vakantiegeld
o Geen recht op vakantie en vakantiegeld.
o Vakantie en vakantiegeld zijn alleen voor werknemers die de normale sociale bijdragen
betalen.

OPZEG
Duur van
jobstudentencontract
Tijdens de eerste 3 dagen
Tot 1 maand
>1 maand < 12 maanden
! Betekening niet vergeten !

Opzeg door de werkgever

Opzeg door de jongere

Onmiddellijk
3 dagen
7 dagen

Onmiddellijk
3 dagen
7 dagen

GEWERKTE UREN NAZIEN
De onlinetoepassing Student@work van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kan op pc
geconsulteerd worden. De applicatie voor de mobiele toestellen kan men gratis downloaden via de
App Store (iOS) of Google Play Store (Android).

Februari 2021.
HORVAL West-Vlaanderen streeft naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid,
waarvoor ze echter niet verantwoordelijk kan gesteld worden.
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