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Vakantiewerk als 
jobstudent 

Studeer je nog? Per kalenderjaar mag je 
als jobstudent max. 50 dagen werken. 
Deze mag je vrij bepalen. 
 
Ben je dit jaar al afgestudeerd of studeer 
je af in juni? Dan kan je nog t.e.m. 30 
september werken als jobstudent (ook 
max. 50 dagen). Er worden minder 
belastingen afgetrokken van je loon, maar 
let op! Je kan niet bij dezelfde apotheek 
eerst als jobstudent en daarna 
aansluitend in vaste dienst. Doe je dit 
toch, dan wordt je alsnog belast op het 
verdiende loon tijdens de vakantie-
periode. 

Sessie 1: 10u45-11u30 
KBC Medi-sevice 

Net afgestudeerd en klaar voor de 
toekomst? Ook voor de heel  verre 

toekomst? Wanneer je net apotheker 
bent en je treedt toe tot het RIZIV dan 
heb je recht op een jaarlijkse financiële 
toelage die je moet gebruiken voor je 

pensioen. Wil je hier meer over weten of 
weet je niet wat je moet doen? Medi-

service van KBC biedt hiervoor de 
oplossing. In onze 45 minuten durende 
lezing leggen we uit hoe dit in zijn werk 
gaat en hoe je dit kan combineren met 

een andere pensioenverzekering. 

Vakantie: waar heb je recht op? 
Wettelijk verlof is afhankelijk van het aantal dagen dat je in het voorgaande jaar hebt gewerkt.  
Dit zijn 20 verlofdagen als je een volledig jaar hebt gewerkt. Als starter heb je hier dus geen recht op.  
Wel heb je het eerste jaar recht op jeugdvakantie of aanvullende (Europese) vakantie!  
 

Jeugdvakantie 
• Als je <25j bent + minstens 1 maand gewerkt hebt 
• 65% van je brutoloon (tot max. € 2121,75 per maand), uitbetaald door de RVA 
• Aanvraag via formulier C103 jeugdvakantie (www.rva.be) dat door jou en je werkgever moet 

worden ingevuld 
 

Aanvullende (Europese) vakantie 
• Als je >25j bent + minstens 3 maanden (= aanloopperiode) gewerkt hebt 
• Je bouwt vakantiedagen op naargelang je prestaties na de aanloopperiode  

(bv. na 6 maanden werken heb je recht op 2 weken vakantie) 
• Let op! Je krijgt je gewone loon, maar dit bedrag wordt van je dubbel vakantiegeld van het 

volgende jaar afgetrokken. Het is dus een soort ‘voorschot’ op je vakantiegeld. 

Als officina-apr ben je verplicht je bij te scholen, ook als je niet voltijds werkt. Je 
mag zelf kiezen welke bijscholingen je volgt, zolang je je maar aan volgende regels 
houdt: 

 

 

 

• Je studeert dit jaar af? Dan hoef je geen 20 credits te behalen in 2016, maar wel een totaal van 
60 credits over een periode van 3 jaar. 

Je moet deze attesten gedurende 10 jaar bewaren in je persoonlijke portfolio (mag 
elektronisch), inclusief uniek nummer, domein en aantal credits.  

Het is aangeraden deze documenten ook te bewaren in het kwaliteitshandboek van 
de apotheek, aangezien je ze bij een inspectie steeds moet kunnen voorleggen.  

• Je bent apotheker-vervanger? Geef dan een kopie van je attest aan de apotheek waar je op dat 
ogenblik werkt en bewaar ook alles in je eigen persoonlijke portfolio.  

 Je behaalt gemiddeld 20 credits per jaar van erkende opleidingen.  
 Minstens 16/20 credits binnen domeinen A en B. 
 Minstens 12/20 credits met verplichte aanwezigheid. Maximaal 8 

credits per jaar mag je via e-cursus halen. 
 

: Farmaceutische 
wetenschappen (farmacotherapie, 

geneesmiddelenkennis, ...) 

Farmaceutische zorg (basis 
en voorgezette farmaceutiscche zorg) 

: Gezondheid en samenleving 
(farma-economie, wetgeving en 

deontologie, ...) 

Houder zijn van een 
wettelijk diploma van 

apotheker (of je voorlopige 
getuigschrift). 

Een visum bekomen bij de 
FOD Volksgezondheid*. 

Je inschrijven bij de Orde 
der Apothekers** 

1 2 3 

De Orde: welke documenten heb je nodig? 
• Je diploma of voorlopig getuigschrift 
• Je visum 
• Kopie van je identiteitskaart (recto-verso) 
• Bewijs van goed gedrag en zeden. Dit vraag je 

aan je gemeentebestuur. 

Van de Orde ontvang je een inschrijvingsformulier, dat je invult en 
ondertekent. Bij elke wijziging van je functie, of bij verhuis naar een 
andere provincie, moet je je inschrijving aanpassen. Meer informatie 
vind je op www.ordederapothekers.be.  

! 

* Sinds 2014 moet je dit niet meer individueel aanvragen bij de PGC van je provincie. Je universiteit zorgt automatisch voor 
deze aanvraag, zodat je na je proclamatie je visum krijgt toegestuurd via de post op je thuisadres. 
** Apr-adjuncten, Apr-vervangers en jobstudenten schrijven zich in in de provincie waar ze wonen. Apr-titularissen in de 
provincie waar ze werken. 
  
 
 
 
 
 
 
      
  
NIET VERGETEN: Sluit een verzekering beroepsaansprakelijkheid af. 

 

Heb je nog vragen? Meer informatie aan de stand 
van de zelfstandige apotheker: APB en VAN!  
 
 
 
 

BIJNA AFGESTUDEERD ... MAAR WAT NU?  

Met dank aan: Jan Saevels 

Pas afgestudeerd? 
Voor je kan starten als apotheker in een officina-apotheek, moet je: 


