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DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: 
- 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  
- Definitieve goedkeuring 
 
 

Samenvatting 
 
Voorliggend besluit voorziet in een maatregel die in het verlengde ligt van de maatregel genomen 
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot vaststelling van maatregelen met 
betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 april 2021 tot en 
met 30 juni 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid. 
 
Voorliggend besluit voorziet in de maatregel waarbij met de gepresteerde uren in het kader van 
een arbeidsovereenkomst voor studenten tijdens het derde kwartaal van 2021 geen rekening 
wordt gehouden voor de toepassing van de geldende uurnorm van maximaal 475 uur waarvoor 
een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is. Dit is een afstemming met een federaal 
genomen maatregel. 
 

 
Bijlagen: 
- het ontwerp van besluit; 
- het advies Raad van State. 

1. SITUERING 

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsveld: opgroeien 
Inhoudelijk structuurelement: Groeipakket 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Wetgevingsadvies  
Het bijgaande voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het 
wetgevingsadvies nr. 2021/213 van 27 mei 2021. 
 

VR 2021 0907 DOC.0833/1
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Vorige beslissingen van de Vlaamse Regering 
Voorliggend voorontwerp van besluit werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering 
op 25 juni 2021 (VR 2021 2506 DOC 0733/1 en DOC 0733/2). 
Raad van State 
De Raad van State heeft een advies afgeleverd op 2 juli 2021 met nr. 69.752/1, met toepassing 
van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten.  
 
De bepaling van inwerkingtreding (artikel 2) werd aangepast overeenkomstig de opmerking 
geformuleerd door de Raad van State. 

 

2. INHOUD 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse 
hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de 
toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de 
universele participatietoeslagen voorziet voor een aantal categorieën van kinderen in een schorsing 
van de gezinsbijslagen indien het kind een winstgevende activiteit verricht. Hierop bestaan een 
aantal uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is wanneer die winstgevende activiteit 
gedurende maximaal 475 uur waarvoor een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is, wordt 
uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten. 
 
Ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus werden een aantal maatregelen genomen die 
betrekking hebben op het recht op gezinsbijslagen voor leerlingen en studenten. Een van deze 
maatregelen houdt in dat er voor de toepassing van de uurnorm van 475 uur in het kader van 
arbeidsovereenkomsten voor studenten geen rekening wordt gehouden met de prestaties geleverd 
onder dergelijke arbeidsovereenkomst: 

− tijdens het tweede kwartaal 2020: besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020 tot 
vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft 
de toelagen in het kader van het gezinsbeleid; 

− tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 (zorgsector en onderwijs): besluit 
van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van maatregelen met 
betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor studenten ten gevolge van de uitbraak van het 
COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid; 

− tijdens het tweede kwartaal 2021 (zorgsector en onderwijs): besluit van de Vlaamse Regering 
van 28 mei 2021 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten 
voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 ten gevolge van de uitbraak van het 
COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 

 
Deze maatregel is gealigneerd op de federale regeling op basis waarvan de uren gepresteerd door 
studenten worden geneutraliseerd voor de 475 uren van het jaarlijks contingent, waardoor deze 
uren niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werken. 
 
De federale maatregel wordt verlengd met het derde kwartaal 2021 en wordt geregeld in de 
ontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 
pandemie, dat op 1 juli 2021 door de Kamer werd goedgekeurd. 
 
Deze federale maatregel zal van toepassing zijn op alle sectoren. In de memorie van toelichting 
wordt dit als volgt gemotiveerd: “Door de uren van het derde kwartaal 2021 te neutraliseren, zodat 
zij niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het contingent, zullen we de 
studenten toelaten bijkomende arbeidskrachten te leveren. Deze maatregel moet de economie 
ondersteunen die ernstig geïmpacteerd werd door de gevolgen van de COVID-19 crisis door 
flexibiliteit en extra midden te bieden.” 
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Ook de Vlaamse maatregel wordt verlengd met het derde kwartaal 2021 en zal, als afspiegeling van 
de federale maatregel, eveneens van toepassing zijn op alle sectoren. Deze maatregel zorgt ervoor 
dat studenten voor het Groeipakket geen nadelige effecten zullen ondervinden voor de extra 
gepresteerde uren. 
 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 juli 2021. Deze inwerkingtreding sluit aan op het 
temporele toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering in het verlengde ligt van de 
maatregel genomen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 en stemt overeen met 
de uitwerking van de federale maatregel. 
 
Rechtsgrond van de artikels: 

 

Artikel van voorliggend 
ontwerpbesluit 

Rechtsgrond 

 

Artikel 1 Artikel 8, §2, tweede lid van het decreet 
van 27 april 2018 tot regeling van de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

Art. 2.  Inwerkingtreding 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Dit besluit heeft een potentiële beperkte impact, aangezien studenten in tijden zonder de COVID-19-
crisis het recht op gezinsbijslagen zouden verliezen omdat ze te veel uren in het kader van een 
studentenovereenkomst hebben verricht. De reële impact kan niet worden vastgesteld aangezien 
niet kan worden ingeschat hoeveel studenten zonder deze maatregel te veel uren zouden presteren.  
 
Inspectie van Financiën 
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën met referentienummer BVA/MVW/21/0281 werd 
verleend op 26 mei 2021.  
 
Inspectie van Financiën merkt op dat er een budgettaire impact gaat zijn die geraamd zou moeten 
worden. De effectiviteit van de maatregel is voor de Inspectie van Financiën onduidelijk. 
 
Doordat de koppeling van de voorwaarden van het recht op de gezinsbijslagen aan het federaal 
contingent van 475 uur, waarvoor een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is, is gelinkt, heeft 
voorliggend besluit tot doel de federale maatregel met betrekking tot dit contingent te volgen. 
 
Aangezien de codering van de gegevens met betrekking tot studentenarbeid op federaal niveau 
gebeurt, kan binnen het Groeipakket er geen duidelijke raming worden gemaakt van het aantal 
uitsluitingen door het overschrijden van de 475 urengrens. In geval van overschrijding van de 
toegelaten uren studentenarbeid worden deze door RSZ namelijk geregistreerd als een andere 
tewerkstelling waarvoor geen verminderde bijdrage geldt, waardoor deze in rekening worden 
genomen voor de bijkomende norm van 80 uren per maand uitgeoefend in het kader van elke 
tewerkstelling die geen studentenarbeid is. De gezinsbijslagen zullen dan pas geschorst worden 
indien deze grens van 80 uren per maand wordt overschreden. Hierdoor zal de budgettaire impact 
van deze maatregel beperkt blijven.  
 
Specifiek voor de uren van studentenarbeid kan op basis van gegevens van RSZ (bron: website RSZ) 
het volgende nog worden meegegeven: In 2019 waren er 4.356 studenten tussen de 18 en 23 jaar en 
5.518 studenten tussen de 18 en 26 jaar die de uurnorm van 475 uren overschreden hebben 
(gezinsbijslagen kunnen maar worden toegekend tot 25 jaar).  
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Rekening houdend met het gegeven dat voorliggende maatregel enkel van toepassing is op de 
studenten gedomicilieerd in Nederlandse taalgebied (61,25%) en enkel van toepassing is op 
studenten die minstens in het derde kwartaal hebben gewerkt (83,02%), kan het totaal aantal 
studenten geraamd worden op 2.215 studenten tussen 18 en 23 jaar en 2.806 studenten tussen 18 en 
26 jaar. Zoals gezegd, betekent de overschrijding van de 475 uur studentenarbeid op jaarbasis 
echter niet dat er geen recht meer is op gezinsbijslagen, gelet op de maandelijkse norm van 80 
uren, die los staat van het al dan niet overschrijden van de 475-urennorm. 
 
  

  Aantal 
Aangepast 

aantal 

Studenten > 475 uren (incl. – 18-jarigen) 6.450 3.280 

18 - 23 jaar 4.356 2.215 

18 - 26 jaar 5.518 2.806 

     

% studenten in Nederlandse taalgebied 61,25%   

% studenten tewerkgesteld in 3de kwartaal 83,02%   

 
 
Begrotingsakkoord 
Het begrotingsakkoord werd verleend op 25 juni 2021. 

B. ESR-TOETS 

Voorliggend ontwerp van besluit dient niet te worden onderworpen aan een ESR toets. 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het 
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, niet 
vereist is. 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

1 personeel: het voorstel heeft geen weerslag op gebied van personeelsinzet; 
2 werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de lokale of 
provinciale besturen; 
3 investeringen en schulden: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg;  
4 ontvangsten: het voorstel heeft geen bijkomende ontvangsten als gevolg. 
 
Conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de lokale en provinciale besturen.   
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
1° haar goedkeuring te geven aan het bijgaande 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; 

 
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding de 

Vlaamse minister, te gelasten het voormelde besluit van de Vlaamse Regering in extenso te 
laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. 

 
 

De Vlaamse minister van  Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 
 

 
 

 

 
 

Wouter BEKE 




