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Onderwerp : Studentenarbeid

Bij brief van 18 juli 2012 heeft mevrouw M. DE CONINCK, minister van Werk,
het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over de mogelijkheid om de telling van
het aantal dagen studentenarbeid te wijzigen, en de keuze mogelijk te maken van een telling
in 100 halve dagen of 50 volle dagen of een combinatie van beiden.

Het dossier werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen – Sociale Zekerheid.

Op verslag van deze commissie heeft de Raad op 26 februari 2013 navolgend
unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

Bij brief van 18 juli 2012 heeft mevrouw M. DE CONINCK, minister
van Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over de mogelijkheid
om de telling van het aantal dagen studentenarbeid te wijzigen, en de keuze mogelijk te
maken van een telling in 100 halve dagen of 50 volle dagen of een combinatie van beiden. Die mogelijkheid zou, volgens de minister, eventueel kunnen worden beperkt tot
studenten die zijn ingeschreven in het hoger onderwijs.

De adviesaanvraag van de minister kwam er naar aanleiding van
vragen in de Kamercommissie voor Sociale Zaken. Daarop heeft de minister de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verzocht na te gaan of het mogelijk is de toegestane duur van studentenarbeid uit te drukken in uren of in halve dagen. In een nota van de
RSZ, die als bijlage bij de adviesaanvraag is toegevoegd, worden die mogelijkheden
binnen het nieuwe systeem van student@work overlopen.

Voornoemd nieuw systeem bestaat sedert 1 januari 2012. Sindsdien kunnen studenten gedurende maximaal 50 dagen worden aangegeven bij de RSZ
met toepassing van een solidariteitsbijdrage die lager ligt dan de normale socialezekerheidsbijdragen. Deze regeling heeft, volgens de minister zijn verdiensten, maar houdt
ook een beperking in omdat sommige studenten dagelijks maar enkele uren werken,
terwijl die enkele uren wel worden geteld als één dag tewerkstelling.

II.

STANDPUNT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD

De Raad neemt akte van de vraag van de minister om de toegelaten duur van studentenarbeid uit te drukken in uren of in halve dagen. Hij stelt eveneens
vast dat de RSZ in haar nota aangeeft dat een volledige omschakeling van een aangifte
in dagen naar één in halve dagen of uren, binnen het huidige systeem van student@work, een belangrijke impact heeft, zowel op vlak van toepassing, budget als administratieve verplichtingen.

Hij wijst erop dat het nieuwe stelsel van studentenarbeid nog geen
volledig jaar van kracht is en wenst daarom die vraag mee te nemen in de algemene
evaluatie van het nieuwe stelsel die hij, in samenwerking met de RSZ, de FOD WASO
en de FOD Sociale Zekerheid, moet maken voor het einde van het tweede kwartaal van
2013.
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Gelet hierop, stelt hij voor dat, tijdens die algemene evaluatie van
de regeling voor studentenarbeid, samen met de RSZ, zal worden onderzocht of een
aangiftesysteem kan worden opgezet tegen een verantwoorde kostprijs dat beter tegemoet komt aan voornoemde vraag, zonder evenwel de huidige toepassing van student@work onnodig te verzwaren of de administratieve lasten voor alle werkgevers te
doen toenemen, en rekening houdend met de algemene doelstellingen van transparantie, rechtszekerheid en controleerbaarheid.

Naast voornoemde vraag wenst hij in die algemene evaluatie ook
de evolutie na te gaan van studentenarbeid sinds de invoering van de nieuwe regels op
basis van de beschikbare gegevens, de budgettaire impact hiervan op de sociale zekerheid, de wisselwerking met andere regelingen waarbij aan een lager socialezekerheidstarief kan worden gewerkt gedurende een bepaald contingent dagen (extra’s in de horeca en land- en tuinbouw), en of de nieuwe regels verschuivingen hebben teweeg gebracht op de arbeidsmarkt. De Raad neemt zich dan ook voor om op korte termijn deze
gegevens te bevragen bij de betrokken instellingen zodat tegen april 2013 kan worden
gestart met een evaluatie van het nieuwe stelsel op basis van gegevens van een volledig jaar.

In het licht van die evaluatie dringt de Raad er sterk op aan dat tot
zolang geen nieuwe beleidsinitiatieven in dit kader zouden worden genomen, die het bestaande stelsel alleen maar complexer zouden maken.
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