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VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[C − 2022/15515]

18 JULI 2022. — Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdien-
sten van 29 maart 2021 houdende de samenstelling van de kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van het
college van beroep

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 18 juli 2022 dat in
werking treedt op 16 augustus 2022 worden volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer voor het
gesubsidieerd vrij onderwijs van het college van beroep doorgevoerd:

Artikel 1. In § 2, 2°, punt e) van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 29 maart 2021 houdende de samenstelling van de kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs
van het college van beroep wordt de heer Roland Van der Straeten als plaatsvervangend lid vervangen door de heer
Björn Van Lysebetten, vertegenwoordiger van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Boudewijnlaan 20-21,
1000 Brussel.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 16 augustus 2022.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2022/32917]
20 JULI 2022. — Ministerieel besluit tot verlenging van de maatregel voor arbeidsovereenkomsten in de zorgsector

en het onderwijs voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 ten gevolge van de uitbraak van het
COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Groeipakketdecreet van 2018, artikel 8, § 2, tweede lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereen-

komsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van
het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 2.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 11 juni 2022.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit voorziet

in een dringende maatregel die de zwaar getroffen sectoren tijdens de coronacrisis ondersteunt. Zolang deze maatregel,
die uitwerking moet hebben vanaf 1 april 2022, niet definitief is en niet gepubliceerd is, is er geen juridische zekerheid
wat betreft recht op gezinsbijslagen voor studenten die extra uren presteren in de zorgsector en het onderwijs.
De maatregel dient ertoe, in navolging van de federale maatregelen die voor de sector genomen zijn, om het nijpende
personeelstekort in de sector te helpen verminderen. De neutralisering zal voor veel studenten een extra stimulans zijn
om zich tijdens deze crisisperiode in te zetten en de noodzakelijke hulp en ondersteuning te bieden in de getroffen
sectoren zonder dat ze daardoor hun recht op gezinsbijslagen verliezen. Het is van belang dat de maatregel zo snel
mogelijk uitwerking kan hebben zodat studenten rechtszekerheid en duidelijkheid hebben over hun recht op
gezinsbijslagen en er door gebrek daaraan geen terughoudendheid ontstaat bij studenten.

- De Raad van State heeft advies 71.931/1/V gegeven op 19 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid,
3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:

Artikel 1. De maatregel, vermeld in artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot
vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met
31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid, wordt verlengd voor de prestaties die in de zorgsector en het onderwijs, met inbegrip van de prestaties
als uitzendkracht bij gebruikers die behoren tot de zorgsector en het onderwijs, onder de voormelde arbeidsovereen-
komst tijdens de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 geleverd zijn.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022.

Brussel, 20 juli 2022.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
H. CREVITS
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