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U heeft extra werkdruk en wilt uw team tijdelijk versterken. Wat zijn 

de mogelijkheden en verplichtingen op basis van het arbeidsrecht? 

 

1. Vrijwilliger 

De wet van 3 juli 2015 laat toe om beroep te doen op een vrijwilliger, indien aan volgende 

voorwaarden zijn voldaan: Het betreft taken die 

• onbezoldigd (loon) en onverplicht worden verricht  

• ingericht worden door een organisatie, dus niet in  familie- of privé-verband 

• verricht worden ten behoeve ( met name) van de gemeenschap als geheel 

De vrijwilliger kan op elk moment de samenwerking stopzetten. Hij/zij moet echter de 

organisatie op tijd en op een correcte manier informeren. 

Een onkostenvergoeding is mogelijk, binnen bepaalde limieten die u terug vindt in onze 

modelovereenkomst. 

Opgelet, de RSZ zal er op toezien dat de vrijwilliger geen “schijnwerknemer” is. 

U vindt hier onze modelovereenkomst vrijwilliger 

Om zich te verplaatsen, kan u ons doorlatingsbewijs gebruiken. Deze personen maken deel 

uit van de categorie ‘andere’. 

 

2. Arbeidsovereenkomst bepaalde duur 

Indien niet is voldaan aan de voorwaarden zoals in  1 beschreven ( vrijwilliger), kan u nog 

steeds een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluiten. 

U vindt onze modellen op onze website 

- Arbeidsovereenkomst  bepaalde duur – Apotheker 

- Arbeidsovereenkomst bepaalde duur – Farmaceutisch-technisch assistent 

- Arbeidsovereenkomst -  koerier 

- Vervangingsovereenkomst 

Opgelet , de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur moeten strikte regels 

volgen (de arbeidsovereenkomst bepaalde duur mag niet korter zijn dan 3 maanden!) 

U vindt meer informatie over de contracten bepaalde duur op de website van de FOD 

WASO. 

 

3. Studentenovereenkomst 

U kan eveneens beroep doen op een student. 

Mag u studenten aannemen? 

Dit hangt af van de leeftijd van de jongere. 

https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/SAMENWERKINGSOVEREENKOMST_VRIJWILLIGER_25_03_2020.pdf
https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/DOORLATINGSBEWIJS_26_03_20.pdf
https://www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/adjunct-apotheker/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/De-assistent/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/HR/Pages/OVEREENKOMST_KOERIER.aspx
https://www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/vervanging-apotheker/Pages/default.aspx
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/bijzondere-arbeidsovereenkomsten/arbeidsovereenkomst-gesloten-voor-een
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/bijzondere-arbeidsovereenkomsten/arbeidsovereenkomst-gesloten-voor-een
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De jongeren die nog onderworpen zijn aan de leerplicht, en die dus naar school gaan mogen 

alleen werken als student in de perioden dat zij niet op school aanwezig moeten zijn. Het is 

dus niet omdat de scholen geen lessen meer organiseren dat dit geen verplichte 

schoolperiode is! De leerlingen kunnen online lessen volgen wanneer dit mogelijk is of 

moeten zelf studeren. Met andere woorden zij mogen niet werken als student tijdens de uren 

dat zij normaal op school aanwezig  moeten zijn. Aan de andere kant wanneer zij in de 

komende weken volledig vrij zijn van hun schoolplicht, dan mogen zij juridisch gezien 

werken als jobstudent zoals dit eveneens mag op vrije dag van school 

 

De jongeren die niet leerplichtig zijn en die ingeschreven zijn in het hoger onderwijs, kunnen 

de hele week werken. De grote meerderheid van de universiteiten en hogescholen 

organiseren echter eveneens online lessen. Als de student wil werken als jobstudent, is dit 

theoretisch mogelijk. Desalniettemin is het aangewezen om de richtlijnen van de overheid te 

volgen en deze op iedereen toe te passen. 

Zie de vragen en antwoorden 

U vindt hier een modelovereenkomst Jobstudent 

Tips: 

- -indien u een apotheker wil aanwerven. 

o De verschillende instanties moeten worden geïnformeerd – zie de lijst van de 

instanties. Breng eveneens de orde der apothekers op de hoogte, zij hebben een 

snelle procedure voorzien in het kader van de pandemie 

 

- Indien u een gepensioneerde werknemer in dienst neemt: 

o Gepensioneerden mogen werken maar zij moeten hun inkomen en werk tot de 

vastgestelde plafonds beperken. Meer informatie vindt u op de site van de federale 

pensioendienst. 

  

https://www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/de-student/Pages/Studenten-en-pas-afgestudeerden.aspx
https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/STUDENT_CONTRACT_25_03_20.pdf
https://www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/adjunct-apotheker/Pages/Formaliteiten-adjunct.aspx
https://www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/adjunct-apotheker/Pages/Formaliteiten-adjunct.aspx
https://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1302&PT=4&G=25&GRT=2&lang=1
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen

