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Informatienota 2020/197
Betreft: Goedkeuring wetsvoorstel sociale maatregelen in het kader van COVID - Jobstudenten
Samenvatting: Donderdag 29 oktober 2020 werd in de Kamer een wet gestemd omtrent
verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19 pandemie. Eén van deze maatregelen
betreft de neutralisatie van de uren gepresteerd in het kader van studentenarbeid.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Tijdens de eerste golf van COVID-19 in het voorjaar van 2020 voorzag het bijzondere
machtenbesluit nr. 14 d.d. 27 april 2020 in een neutralisatie van de uren gepresteerd in het kader
van studentenarbeid. De uren door studenten gepresteerd tijdens het tweede kwartaal 2020
werden niet in rekening gebracht voor de berekening van het jaarlijkse contingent van 475 uren.
Gelet op de huidige evolutie van de COVID-situatie, werd vanuit de werkgeverskoepels de vraag
gesteld om deze maatregel op korte termijn opnieuw in te voeren.
Donderdagavond 29 oktober 2020 werd in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd omtrent
verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19 pandemie. Eén van deze maatregelen
betreft de neutralisatie van de uren gepresteerd in het kader van studentenarbeid, zowel voor het
vierde kwartaal van 2020 als voor het eerste kwartaal van 2021. De uren die door jobstudenten
gepresteerd worden tijdens deze twee kwartalen moeten dus niet meegeteld worden in het
maximale plafond op jaarbasis van 475 uren.
Deze maatregel is van toepassing op de zorgsector en het onderwijs. Onder de zorgsector wordt in
het kader van deze wet verstaan: ‘de paritaire comités 318, 319, 330, 331 en 332, evenals de
openbare zorginstellingen’.
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Deze maatregel heeft ook gevolgen op de toepassing voor het groeipakket, een Vlaamse
bevoegdheid en dus niet in deze wet geregeld. De vraag naar een gelijkaardige maatregel is al
gesteld aan de bevoegde minister. Wij houden u op de hoogte van de eventuele wijzigingen op
Vlaams niveau.
Deze wet is wel goedgekeurd in de Kamer, maar moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad vooraleer zij effectief uitwerking heeft. De wet voorziet dat ze in werking treedt op de
dag dat ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt. Van zodra deze publicatie plaats
gevonden heeft, zullen we deze informatie uiteraard nasturen.
In de hoop u met bovenstaande informatie van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,

Debbie Verschueren
Stafmedewerker

Klaartje Theunis
Directeur Personeel & Organisatie

