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Onderwerp :

Onderwerping aan de sociale zekerheid : studentenarbeid

Bij brief van 14 maart 2002 heeft de heer F. VANDENBROUCKE, minister
van Sociale Zaken en Pensioenen, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen
over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

In deze tekst wordt de regeling opgeheven van de laatste alinea van artikel
17 bis van voornoemd koninklijk besluit, die handelt over de studenten die door een uitzendbureau tewerk gesteld worden.

Het onderzoek van deze tekst werd toevertrouwd aan de commissie Sociale
Zekerheid.

Op verslag van deze commissie heeft de Raad op 26 april 2002 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

Bij brief van 14 maart 2002 heeft de heer F. VANDENBROUCKE,
minister van Sociale Zaken en Pensioenen, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 bis van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

In dit ontwerp wordt de regeling opgeheven van de laatste alinea
van artikel 17 bis van voornoemd koninklijk besluit, die handelt over de studenten die
door een uitzendbureau tewerk gesteld worden.

Dit gebeurt in uitvoering van het advies nr. 1.351 van 15 mei
2001, waarin de Raad had gevraagd om deze alinea te wijzigen in de zin van de tweede
alinea van artikel 17 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Voor laatstgenoemde alinea werd in een optiek van gelijke behandeling tussen studenten die een job aanvaarden tijdens de kerst- of paasvakantie en
studenten die werken tijdens de andere schoolvakanties, de weekends en/of andere
weekdagen, door de minister voorgesteld om de woorden "kerst en paasvakantie" te
vervangen door de woorden "periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

In het ontwerp van koninklijk besluit wordt het vierde lid van artikel
17 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 evenwel niet gewijzigd in de zin
van het tweede lid van genoemde bepaling, maar wordt het opgeheven.

De Raad van State stelde dan ook in zijn advies dat dit verder
gaat dat de door de Nationale Arbeidsraad gesuggereerde aanpassing en oordeelde dat
aan de Raad de mogelijkheid moest worden geboden om hierover opnieuw te adviseren.
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II.

ADVIES VAN DE RAAD

1. De Raad heeft kennis genomen van het hem voorliggende ontwerp van koninklijk
besluit en heeft het met bijzondere aandacht onderzocht.

Daarbij heeft hij vastgesteld dat in het ontwerp van koninklijk besluit de regeling wordt opgeheven van de laatste alinea van artikel 17 bis van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969.

Die bepaling voorziet dat toch aan de sociale zekerheid wordt onderworpen de student die gedurende een maand tijdens de zomervakantie door een
uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld van een werkgever die deze student al
tewerkgesteld heeft tijdens het aan de zomervakantie voorafgaande school- of academiejaar. Een tewerkstelling tijdens de kerst- of paasvakantie wordt niet in aanmerking genomen.

De Raad herinnert eraan dat die regeling destijds werd opgezet
om een einde te maken aan het oneigenlijke gebruik dat in de praktijk van artikel 17
bis van genoemd koninklijk besluit kan worden gemaakt.

Meer bepaald lieten sommige werkgevers studenten, die bij hen
al tijdens het school- of academiejaar gewerkt hadden, gedurende één maand tijdens
de zomervakantie bij hen als uitzendkracht ter beschikking stellen.

Op die manier werd een onderwerping aan de sociale zekerheid
omzeild, want in principe zijn studenten die tijdens het schooljaar arbeidsprestaties
hebben verricht bij dezelfde werkgever als die welke de student tewerkstelt tijdens de
zomervakantie aan de sociale zekerheid onderworpen.

De Raad meent echter dat met de nieuwe formulering van artikel
17 bis het risico op dergelijke misbruiken is weggevallen. Bijgevolg stemt hij in met
het voorstel om de vierde alinea van artikel 17 bis van het koninklijk besluit van 28
november 1969 te schrappen.

2. Voorts wil de Raad benadrukken dat hij in zijn vorig advies had gevraagd dat de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen duidelijk zouden
aangegeven worden in de onderrichtingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
aan werkgevers.
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Het is immers niet voor alle vormen van onderwijs even duidelijk
wat onder die periodes moet verstaan worden en hij meent dat in die zaken de
grootste rechtszekerheid moet bestaan.

_________________
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