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Onderwerp :

Betaald educatief verlof - Stageovereenkomst

Mevrouw F. Van den Bossche, minister van Werk, heeft bij brief van 12 april
2005 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een juridisch probleem dat
haar werd voorgelegd door het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO),
met betrekking tot het recht op betaald educatief verlof voor personen die een stageovereenkomst (in de zin van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1999 betreffende
de ondernemersopleiding, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen)
combineren met een ondernemersopleiding.

Het onderzoek van die adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 9 november 2005 het navolgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

I.

INHOUD EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw F. Van den Bossche, minister van Werk, heeft bij brief van 12 april
2005 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een juridisch probleem
dat haar werd voorgelegd door het VIZO, met betrekking tot het recht op betaald educatief verlof voor personen die een stageovereenkomst (in de zin van het besluit van de
Vlaamse regering van 23 februari 1999 betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld
bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de
zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen) combineren met een ondernemersopleiding.

De Raad constateert dat de door de minister voorgelegde vraag tweeërlei
is :

- zijn de personen die een stageovereenkomst afsluiten werknemers die anders dan
krachtens een arbeidsovereenkomst voltijdse arbeid verrichten onder het gezag van
een of meer personen, zodat zij volgens artikel 108, § 2, 1° van de herstelwet van 22
januari 1985 in aanmerking komen voor de toepassing van de wetgeving met betrekking tot betaald educatief verlof ;

- indien ja, hebben zij recht op betaald educatief verlof voor de erkende opleidingen die
zij in het kader van de stageovereenkomst volgen (in casu de ondernemersopleiding)
of enkel voor erkende opleidingen die zij buiten de stageovereenkomst volgen.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad constateert dat de door het besluit van de Vlaamse regering van
23 februari 1999 beoogde ondernemersopleiding bestaat uit een theoretische vorming
en een praktijkervaring of een aanvullende praktijkopleiding of een praktijkstage. De
praktijkstage omvat het sluiten van een stageovereenkomst die noodzakelijk deel uitmaakt van de opleiding die het voornoemde besluit heeft ingesteld.
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De Raad wijst erop dat de wetgeving betreffende het betaald educatief verlof een ruim toepassingsgebied heeft daar ze bepaalt dat voor de toepassing ervan met
werknemers worden gelijkgesteld, de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een of meer personen, onder meer
op basis van een volledige dagtaak of een aantal deeltijdse werktijdregelingen.

Hij vindt dat de stagiairs die de voornoemde stageovereenkomst genieten,
onder dat toepassingsgebied vallen, temeer omdat ze vanaf 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden bijdragen moeten betalen voor alle
socialezekerheidsstelsels, inclusief de bijdrage voor het betaald educatief verlof.

Die stagiairs kunnen dus algemeen genomen het recht op betaald educatief
verlof genieten.

De Raad herinnert er echter aan dat de erkende opleidingen die worden
gevolgd in het kader van de voornoemde stageovereenkomst, krachtens het voornoemde besluit van 23 februari 1999 noodzakelijk deel uitmaken van de ondernemersopleiding. Aldus kan het theoretisch gedeelte van de afgesloten stageovereenkomst niet in
aanmerking komen voor het recht op betaald educatief verlof. Volgens de Raad zouden
die opleidingen dan ook geen recht mogen geven op de terugbetaling van het loon
waarin de wetgeving betreffende het betaald educatief verlof voorziet. Dat recht op terugbetaling zou enkel mogen gelden voor de uren opleiding die buiten die stageovereenkomst gevolgd worden.
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