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RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 69.752/1
van 2 juli 2021
over
een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘tot
vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor
studenten voor de periode van 1 juli 2021 tot en met
30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het
COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid’
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Op 29 juni 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding verzocht binnen
een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering ‘tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten
voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het
COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid’.
Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 1 juli 2021. De kamer was
samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Chantal BAMPS en Wouter PAS,
staatsraden, Michel TISON, assessor, en Greet VERBERCKMOES, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 2 juli 2021.
*
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1.
Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven
tot staving van het spoedeisende karakter ervan.
In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling in de
adviesaanvraag gemotiveerd door de omstandigheid dat:
“dit besluit voorziet in een dringende maatregel die studenten ondersteunt tijdens de
COVID-19-crisis. Deze maatregel wordt genomen in aansluiting op de federale maatregel
op basis waarvan de gepresteerde uren studentenarbeid tijdens het derde kwartaal 2021
niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het contingent. Deze federale
maatregel moet de economie ondersteunen die ernstig geïmpacteerd werd door de
gevolgen van de COVID-19-crisis. zolang deze maatregel. die inwerking zal treden op
1 juli 2021, niet definitief wordt goedgekeurd en gepubliceerd, is er geen juridische
zekerheid wat betreft het recht op gezinsbijslagen voor de studenten die tijdens het derde
kwartaal van 2021 studentenarbeid verrichten. Er dient te worden vermeden dat door
gebrek aan rechtszekerheid en duidelijkheid terughoudendheid zou ontstaan bij
studenten.”
2.
Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de
steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen
vormvereisten is voldaan.
3.
Het overeenkomstig sub 2 beperkte onderzoek noopt slechts tot het maken van de
volgende opmerking.
In artikel 2 van het ontwerp schrijve men “Dit besluit heeft uitwerking met ingang
van 1 juli 2021” in plaats van “Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021”.
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