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BELEIDSDOMEIN J
WERK EN SOCIALE ECONOMIE
DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN
Sinds begrotingsopmaak 2018 werkt het Beleidsdomein Werk en Sociale
Economie met een prestatiebegroting. De bedoeling van de prestatiebegroting is
om de inhoudelijke informatie uit de beleidsnota’s, beleidsbrieven en
ondernemingsplannen duidelijker te koppelen aan de middelen in de begroting.
Deze koppeling gebeurt aan de hand van de inhoudelijke structuurelementen:
een inhoudelijk zinvolle clustering van deelbevoegdheden/kredieten binnen een
beleidsveld/programma die in principe stabiel blijft over de legislaturen heen
zodat hieraan enerzijds variabele, legislatuur gebonden doelstellingen en
anderzijds stabiele begrotingsartikels gekoppeld kunnen worden op een
eenduidige manier.
Binnen het departement WSE werd gebruik gemaakt van het theoretische model
van de transitionele arbeidsmarkt als ordeningskader voor beleid en begroting in
het kader van de oefening prestatiebegroting. Binnen het beleidsdomein worden
zes inhoudelijke structuurelementen onderscheiden:
-

transitie van betaalde arbeid naar betaalde arbeid
transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid
transitie van uittreding naar betaalde arbeid (incl. werkbaarheid)
transitie van zorg/huishoudens naar betaalde arbeid
transitie van vorming naar betaalde arbeid
het ondersteunen van duurzaam en sociaal ondernemerschap

Daarnaast is er nog een 7de thema-overschrijdend inhoudelijk structuurelement.
Hieronder volgt een
structuurelementen.

korte

toelichting

van

de

verschillende

inhoudelijke

PROGRAMMA JB – PROVISIES
A

THEMA-OVERSCHRIJDEND

Niet alle maatregelen die ingezet worden in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid zijn
eenduidig toe te kennen aan één van de 6 gedefinieerde transities. De
maatregelen waarvoor dit het geval is worden beschouwd als ‘themaoverschrijdend’. Het gaat dan om maatregelen die inspelen op meerdere
transities tegelijk of om
maatregelen die raakvlakken hebben met andere
beleidsdomeinen. Enkele voorbeelden: sectorconvenants, ondersteuning van het
werkgelegenheidsbeleid (o.a. via wetenschappelijk onderzoek), focus op talent, …
Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat het Vlaams werkgelegenheidsbeleid
versterkt,
krijgt
een
plaats
onder
dit
overkoepelende
inhoudelijk
structuurelement.
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PROGRAMMA JD – BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN
FACILITEREN VAN WERK
B

TRANSITIE VAN BETAALDE ARBEID NAAR BETAALDE ARBEID

Deze eerste transitie betreft overgangen op de arbeidsmarkt van werk naar werk.
Het kan hierbij gaan om de positieverbetering van werkenden, jobmobiliteit,
overgang van werknemer in loondienst naar zelfstandige of omgekeerd, van
uitzendbaan naar vaste aanstelling of omgekeerd, van meer naar minder uren
werk of andersom.
Een voorbeeld van het huidige Vlaamse beleid die deze transitie
(loopbaanwendingen) ondersteunt zijn de loopbaancheques.
C

TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID

Een tweede transitie is deze van werkloosheid naar betaalde arbeid.
Werkloosheid kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid,
ontslag. De sociale zekerheid ondervangt deze periodes van (onvrijwillige)
werkloosheid. Met het Vlaamse activeringsbeleid ondersteunt en stimuleert de
overheid de (her)integratie op de arbeidsmarkt. Vormen van re-integratie en
scholing kunnen de aansluiting naar werk helpen verbeteren.
Enkele voorbeelden van het huidige Vlaamse beleid die de overstap van
werkloosheid
naar
werk
bevorderen:
doelgroepkortingen,
de
aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, de transitiepremie,
maatwerk, lokale diensteneconomie.
Een groot deel van dienstverlening van
Arbeidsbemiddeling kadert in deze transitie.
D

de

Vlaamse

Dienst

voor

TRANSITIE VAN UITTREDING NAAR BETAALDE ARBEID (INCL.
WERKBAARHEID)

Het huidige beleid is gericht op een verhoogde arbeidsparticipatie van ouderen.
De derde transitie is dan ook deze van uittreding naar betaalde arbeid. Uittreding
slaat hier op het, al dan niet vervroegd, met pensioen zijn of gebruik makend van
een eindeloopbaanregeling.
Een voorbeeld van een maatregel die kadert binnen deze transitie zijn de
aanmoedigingspremies voor landingsbanen. Binnen deze transitie plaatsen we
ook de initiatieven omtrent werkbaar werk.
E

TRANSITIE
ARBEID

VAN

ZORG/HUISHOUDENS

NAAR

BETAALDE

Bij de vierde transitie gaat het om overgangen tussen het leven in de private
sfeer (geen uitkeringssituatie) en betaalde arbeid. In dit kader passen allerlei
maatregelen die als doel hebben om de combinatie van arbeid en zorg te
faciliteren.
Enkele voorbeelden van het huidige Vlaamse beleid dat deze transities
ondersteunt: stelsel van de dienstencheques, zorgkrediet, aanmoedigingspremie
i.k.v. tijdskrediet/thematisch verlof.

V laams Par le m e n t
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HET
ONDERSTEUNEN
ONDERNEMERSCHAP

5
VAN

DUURZAAM

EN

SOCIAAL

Binnen dit laatste inhoudelijk structuurelement vatten we het Sociale Economiebeleid dat investeert in een duurzame toekomst voor Vlaanderen, meer bepaald
duurzaam ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het betreft hier voornamelijk ondersteunings- en randmaatregelen (i.v.m.
sensibilisering, informatieverschaffing, netwerken, …).
PROGRAMMA JF – VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN,
WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS
F

TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID

Herhaalde deelname aan onderwijs en vorming (“levenslang leren”)
vergemakkelijkt het maken van transities op de arbeidsmarkt. Ook duale stelsels
van leren en werken passen in dit kader.
Enkele voorbeelden van het huidige Vlaamse beleid die deze transities
ondersteunen: hervorming van het stelsel duaal leren en werken,
opleidingscheques, versterken van (ondernemers)competenties.
PROGRAMMA JE – INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT
DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN
EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
C

TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID

Korte inhoud: zie supra programma JD
G

HET
ONDERSTEUNEN
ONDERNEMERSCHAP

VAN

DUURZAAM

EN

SOCIAAL
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DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de
beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en
betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde
beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde
betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen
die opgenomen zijn in deel 4.3 van de algemene toelichting.
1. Beleidskredieten
De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten
van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het
beleidsdomein samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.
Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring &
correcties
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)

BO 2019
+
+
+

3.628.818
454
3.400

-

7.387
0

=

769.475
2.855.810

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend.
Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen
met zowel
beleids– als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de
eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de
gebruikelijke correcties maakt (zie deel 4.2 van de algemene toelichting). Bij de
tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten,
waarna het verschil tussen vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van de
toelage die deze instelling ontvangt, wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen
wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien
opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.
De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein
wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

V laams Par le m e n t
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Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Instellingen met beleids- en betaalkredieten
Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

BO 2019
+

71.772

-

0
0

-

0
0
71.772

+

971.755

-

25.000
0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen

-

0
88.719

Verschil tussen VAK-toelage en VEK-toelage en
beleidsintering
SUBTOTAAL (3)

+
=

-7.000
851.036

TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)

=

922.808

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen
SUBTOTAAL (2)
Instellingen met enkel betaalkredieten
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en
de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten
van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.
Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)
=

BO 2019
3.778.618

V l a a m s Par l e m e nt
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2. Betaalkredieten
Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde
methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer
gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet
rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.
Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Vereffeningskredieten (VEK)
Variabele kredieten (VRK)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
& correcties
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)

+
+

BO 2019
3.639.894
604

-

7.387
0

=

776.475
2.856.636

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te
consolideren instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)
Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)

V laams Par le m e n t

BO 2019
+

1.046.656

-

25.000
0

=

0
91.848
929.808

=

BO 2019
3.786.444
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DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S
PROGRAMMA JA – JB0 - DEPARTEMENT WSE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BA 2018

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

4.774

246

0

0

- 42

0

4.774

204

0

Bijstelling BO 2019
BO 2019
1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

Bijstelling BO 2019

VAK
33.886
- 3.963

VEK
34.086
- 3.828

VRK
246
108

BO 2019

29.923

30.258

354

BA 2018

PROGRAMMA JB – PROVISIES
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BA 2018

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

0

0

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

VAK
40.771

VEK
33.347

VRK
0

6.964

13.106

0

47.735

46.453

0

V l a a m s Par l e m e nt
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PROGRAMMA JD – BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN
FACILITEREN VAN WERK
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

2.715

435

0

Bijstelling BO 2019

- 393

- 185

0

BO 2019

2.322

250

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

VAK
2.707.286

VEK
2.709.032

VRK
435

32.088

41.765

- 185

2.739.374

2.750.797

250

PROGRAMMA JE – INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT
DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN
EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

374

0

0

0

0

0

374

0

0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

Bijstelling BO 2019

VAK
496.484
14.010

VEK
496.812
14.282

VRK
0
0

BO 2019

510.494

511.094

0

BA 2018

V laams Par le m e n t
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PROGRAMMA JF – VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN,
WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

ALGEMENE
ONTVANGST

TOEGEWEZEN
ONTVANGST

LENINGSOPBRENGSTEN

BA 2018

0

0

0

Bijstelling BO 2019

0

0

0

BO 2019

0

0

0

1.2.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

VAK
298.588

VEK
298.588

VRK
0

2.704

2.704

0

301.292

301.292

0

V l a a m s Par l e m e nt
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DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT EN IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL.
DAB’s)
1. ONTVANGSTENARTIKELEN
1.1. PROGRAMMA JA – APPARAATSKREDIETEN
1.1.1. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE
JB0-9JAXAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de verwachte kasontvangst begroot van Europese
middelen die het ESF ontvangt voor de technische bijstand (TB) in het kader van
het OP 2014-2020. Deze middelen werden in 2018 door Vlaanderen
geprefinancierd. De prefinanciering zelf wordt begroot op het artikel JB01JAG2ZZ-PA, de ESR-matige ontvangst op het artikel JB0-9JAXAZZ-OW.
Kredietevolutie:

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
2.387
0
2.387

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2019 wordt voor het werkjaar 2018 een kasontvangst van Europese middelen
voor technische bijstand (TB) verwacht van 2.387 K euro (2.250 K euro TB ESF
2018 en 137 K euro TB AMIF 2018). Voor het begrotingsjaar 2019 zelf wordt er
geen kasontvangst aan Europese middelen technische bijstand geraamd.
JB0-9JAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat het principieel recht aan jaarontvangst door ESF van
Europese middelen voor de technische bijstand (TB) voor het OP 2014-2020.
Kredietevolutie:

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

V laams Par le m e n t

ALGEMENE
ONTVANGST
2.387
0
2.387

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor de volledige duurtijd van het OP 2014-2020 (7 jaar) is een ontvangst aan
technische bijstand (TB) voorzien van 15.750 K euro. Het principieel recht
bedraagt dus op jaarbasis 2.250 K euro en wordt op dit begrotingsartikel als
ontvangst ingeschreven.
Ook voor AMIF wordt jaarlijks een ESR-ontvangst technische bijstand voorzien.
Voor 2019 wordt uitgegaan van een ontvangst van 137 K euro.
JB0-9JAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel gebeurt de terugbetaling van lonen van personeel dat
naar andere overheden of agentschappen gedetacheerd werd. Daarnaast is dit
begrotingsartikel bedoeld om projectgelden, die het departement Werk en Sociale
Economie van externe bronnen bekomt, te ontvangen.
Kredietevolutie:

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
246
- 42
204

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2019 bestaat de ontvangst
personeelsleden (niveau A2):
-

uit

de

lonen

van

twee

gedetacheerde

Het loon van één ambtenaar tewerkgesteld bij het ESF agentschap vzw,
wordt betaald door DWSE maar teruggevorderd op het VRK wegens
blijvende tewerkstelling van deze persoon bij de vzw.
Het loon van 1 personeelslid wordt betaald op het variabel krediet en
teruggevorderd van het kabinet van de federale minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken.

In 2019 wordt er geen ontvangst meer verwacht voor het door het departement
WSE uitgevoerde ESF project ‘Transnationaliteit’, aangezien dit project eind juni
2018 stopgezet werd. Dit geeft een minderontvangst van 42 K euro.
Het departement heeft nog geen zicht op nieuwe goedgekeurde extern
gefinancierde projecten die inkomsten zouden genereren.

V l a a m s Par l e m e nt
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1.2. PROGRAMMA JD – BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN
FACILITEREN VAN WERK
1.2.1. THEMA-OVERSCHRIJDEND
JB0-9JDGAAD-OW – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel werden de ontvangsten van Europese gelden in het kader van de
maatregel werkervaring geplaatst.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het OP 2014-2020 voorziet geen Europese middelen meer voor werkervaring.
Deze maatregel stopte op 30 september 2015 in zijn huidige vorm en werd
vervangen door intensief werkplekleren als overgang naar het nieuwe
eengemaakte systeem voor tijdelijke werkervaring. Er worden geen inkomsten
verwacht in 2019, maar dit is ook afhankelijk van lopende en eventueel nog uit te
voeren audits, daarom wordt het artikel voorlopig nog pro memorie behouden.
JB0-9JDGTAD-OW – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat vorderingen op de Vlaamse cofinanciering bij
tussentijdse of eindafrekening voor ESF-projecten, toegekend in het kader van
het OP 2014-2020.
Kredietevolutie:

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
435
- 185
250

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het bedrag van de vorderingen op het ESF programma 2014-2020 wordt met
185 K euro naar beneden bijgesteld, rekening houdend met de lagere
uitvoeringsgraad in 2018.
Dit begrotingsartikel spijst aan uitgavenzijde begrotingsartikel JB0-1JDG4AD-WT.
Naar het einde van OP 2014-2020 toe worden er meer vorderingen verwacht.
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JB0-9JDGAAE-OW – ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel voorziet ontvangsten in het kader van de administratieve geldboeten.
Het team Regulering en Administratieve Geldboeten legt- op basis van het
Inspectiedecreet administratieve geldboeten- boetes op aan ondernemingen waar
inbreuken vastgesteld werden op de Vlaamse regelgeving, maar waarvoor het
openbaar ministerie heeft laten weten geen strafrechtelijke vervolging in te
stellen (hoofdzakelijk economische migratie, dienstencheques, bemiddeling en
taaldecreet).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
700
100
800

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Gelet op de uitvoeringscijfers van 2017 en de eerste vijf maanden van 2018
worden de ontvangsten uit administratieve boeten opgetrokken met 100 K euro.
JB0-9JDGAAF-OW – ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN
WERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de vorderingen m.b.t. de aanmoedigingspremies en
vorderingen op uitbetalingen in het kader van DAC en de GESCO. Daarnaast
landen hier ook de vorderingen m.b.t. een aantal maatregelen 6de SHV.
Kredietevolutie:

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
835
- 140
695

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij de raming voor BA 2018 werd reeds rekening gehouden met het wegvallen
van de vorderingen bij de geregulariseerde GESCO’s en DAC. Door het uitdovend
karakter van de maatregelen zoals GESCO, DAC, Jongerenbonus en het
wegvallen van de terugvorderingen in het kader van de aanmoedigingspremies
openbare sector wordt de geraamde ontvangst bij BO 2019 nog verder
neerwaarts bijgesteld tot 695 K euro.
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1.2.2. TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID
JB0-9JDXACI-OW – ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de ontvangsten die voortvloeien uit de betalingen
verschuldigd voor zowel het aanvragen als het afleveren van beroepskaarten.
Kredietevolutie:

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
180
0
180

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2019 worden dezelfde ontvangsten verwacht als geraamd voor 2018. Er is
immers geen indicatie van een significante wijziging van het totale aantal
dossiers.
1.2.3. TRANSITIE VAN ZORG/HUISHOUDENS NAAR BETAALDE ARBEID
JB0-9JDGAEA-OW – DIENSTENCHEQUES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten en de vorderingen toe in het
kader van de maatregel dienstencheques. Het omvat meer bepaald de
vorderingen ten aanzien van erkende dienstenchequebedrijven, vorderingen ten
aanzien van Sodexo en rechtsplegingsvergoedingen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
1.000
- 353
647

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2019 wordt een bedrag aan terugvorderingen geraamd van 647 K euro. De
ontvangsten worden bijgevolg bijgesteld met min 353 K euro ten opzichte van
de begrotingsaanpassing 2018. Er is namelijk gebleken dat heel wat vorderingen
uit het verleden met de status ‘dubieus’ worden geboekt wegens faillissementen,
geschillenprocedures, etc. De werkelijke ontvangst wordt hierdoor lager
ingeschat.
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1.3. PROGRAMMA JE – INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND
TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE
NODEN
EN
DIENSTEN
EN
HET
FACILITEREN
VAN
SOCIAAL
ONDERNEMERSCHAP
EN
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
1.3.1.
HET
ONDERSTEUNEN
ONDERNEMERSCHAP

VAN

DUURZAAM

EN

SOCIAAL

JB0-9JECAGA-OW – ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN
DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de ontvangsten en vorderingen m.b.t. subsidies in
het kader van ondersteuningsbeleid sociale economie en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Vanaf begrotingsjaar 2018 komen op dit
ontvangstenartikel ook de intresten van de aflossingen uit de leningen
hernieuwbare energie toe.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
155
0
155

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2019 worden dezelfde ontvangsten verwacht als geraamd voor 2018 met
name 155 K euro.
JB0-9JECAGB-OP – HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE
SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is bestemd voor de kapitaalaflossingen op de leningen,
toegekend aan de beschutte en sociale werkplaatsen, voor de financiering van
investeringen in de productie van hernieuwbare energie.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Bijstelling BO 2019
BO 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
219
0
219

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De verwachte kapitaalaflossing in 2019 bedraagt 219 K euro. De geraamde
ontvangst wordt dus behouden op de verwachting voor 2018.
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2. UITGAVENARTIKELEN
2.1. PROGRAMMA JA – APPARAATSKREDIETEN
2.1.1. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE
JB0-1JAG2ZZ-PA – PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel heeft als doelstelling de Vlaamse prefinanciering van de
middelen, die het ESF ontvangt voor de technische bijstand (TB) voor OP 20142020 voor het werkjaar 2019, maar die Europa nog niet stort in 2019, te kunnen
boeken als een soort lening.
Aan ontvangstenzijde worden werkelijke kasontvangsten begroot op het artikel
JB0-9JAXAZZ-OP.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
2.387

VEK
2.387

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
0
0
2.387

0
0
0
2.387

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Voor de volledige duurtijd van het OP 2014-2020 is een ontvangst aan technische
bijstand (TB) voor ESF voorzien van 15.750 K euro. Dit komt neer op een
jaarlijks principieel recht van 2.250 K euro. Voor de technische bijstand, te
presteren in werkjaar 2019, wordt in het jaar zelf geen ontvangst aan Europese
middelen verwacht. Het deel dat niet zal worden ontvangen in 2019, 2.250 K
euro, wordt op dit begrotingsartikel zichtbaar gemaakt als een door de Vlaamse
Overheid te prefinancieren uitgave (economische code 84.11).
Voor AMIF wordt uitgegaan van een jaarlijkse ontvangst van 137 K euro aan
technische bijstand (TB). Aangezien de ontvangst van de technische bijstand
voor AMIF voor werkjaar 2019 pas in 2020 verwacht wordt en de uitgaven in het
kader van de technische bijstand in de loop van 2019 gedekt moeten worden met
Vlaamse middelen, dient dit bedrag ook op het huidige artikel te worden
voorzien.
Er wordt dus geraamd dat Vlaanderen 2.387 K euro prefinanciert voor het
begrotingsjaar 2019.
JB0-1JAX2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel
Departement WSE.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
18.734

VEK
18.734

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

375
0
- 261
18.848

375
0
- 261
18.848

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Index
personeelsbesparing
TOTAAL

VAK
375
-261
114

VEK
375
-261
114

(duizend euro)

VRK

-

De loonkredieten worden verhoogd met een index ten belope van 375 K euro
om het effect van de stijging met 2% n.a.v. de overschrijding van de
spilindex in augustus 2018 op jaarbasis op te vangen.

-

De verrekening van de personeelsbesparing voor het jaar 2019 doet het
loonkrediet dalen met 261 K euro.

JB0-1JAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de werkingskredieten van het departement: de
algemene werkingskosten, de uitgaven voor communicatie en IT-diensten en –
investeringen, de schadevergoedingen en overige investeringen.
De meeste uitgaven op dit begrotingsartikel keren jaarlijks terug en omvatten
aankopen van materiaal die een optimale werking van het departement moeten
garanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
12.765

VEK
12.965

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
- 4.077
0
8.688

0
- 4.077
135
9.023

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar PH0-1PKC2RY-IS
Naar CB0-1CBB2AB-PR
Naar JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL

VAK
-25
-52
-4.000
-4.077

VEK
-25
-52
-4.000
-4.077

(duizend euro)

VRK
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-

-

-

Bij BO 2018 werd er éénmalig een krediet van 25 K euro in VAK/VEK
overgeheveld naar dit begrotingsartikel voor de aanschaf van hoofdtelefoons
en dit in het kader van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Bij BO 2019
worden deze middelen teruggeplaatst.
In het kader van de afhandeling van de claim van T-groep werd bij BA 2018
52 K euro gecompenseerd van het provisie artikel CB0-1CBB2AB-PR van het
departement Financiën & Begroting naar bovenstaand begrotingsartikel. Bij
BO 2019 wordt dit bedrag teruggezet.
Bij BA 2018 werd éénmalig 4.000 K euro VAK/VEK komende van de
competitiviteitsprovisie (JB0-1JBG2AC-PR) toegevoegd aan de kredieten voor
de algemene werkingskosten voor digitaliseringsprojecten. Deze compensatie
wordt bij BO 2019 teruggedraaid.
Andere bijstellingen
Bijstelling betaalkalender
TOTAAL

-

VAK
0
0

VEK
135
135

(duizend euro)

VRK

De betaalkalender voor dit begrotingsartikel toont een VEK-behoefte aan. Het
VEK-krediet wordt dan ook met 135 K euro verhoogd.

JB0-1JAX4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit fonds werd opgericht via de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van
de begroting 2012, Hoofdstuk 3.
Dit begrotingsartikel laat toe de loonmiddelen, extern teruggevorderd via het
ontvangstenartikel JB0-9JAXTZZ-OW, opnieuw in te zetten voor de uitbetaling
van wedden.
In 2019 voorzien we nog het loon van één ambtenaar die blijvend tewerkgesteld
is bij het ESF agentschap vzw en het loon van één personeelslid gedetacheerd
naar het kabinet van de federale minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
204
0
0
0
204

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het geraamde krediet wordt behouden op het niveau van 2018, met name 204 K
euro.
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JB0-1JAX4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsfonds
projecten.

landen

de

ontvangsten

van

extern

gefinancierde

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
42
0
0
108
150

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling in functie van
voorziene uitgaven 2019
TOTAAL
-

VAK
0

VEK
0

0

0

(duizend euro)

VRK
108
108

Er wordt een intering op het begrotingsfonds ten belope van 150 K euro
toegestaan. Dit moet toelaten het tekort aan apparaatskredieten (o.a. als
gevolg van de overkomst van een aantal bevoegdheden in het kader van de
6de staatshervorming) deels op te vangen.

2.2. PROGRAMMA JB – PROVISIES
2.2.1. THEMA-OVERSCHRIJDEND
JB0-1JBG2AA-PR – PROVISIE APPARAATSKREDIETEN OVERGEDRAGEN
BEVOEGDHEDEN 6DE STAATSHERVORMING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze provisie bevatte de kredieten voor de personeels- en werkingskosten voor
personeelsleden die in het kader van de 6de staatshervorming zijn overgekomen
naar het departement WSE. Bij BA 2018 werd het laatste krediet op dit
begrotingsartikel recurrent overgedragen naar JB0-1JAX2ZZ-WT. Op dit
begrotingsartikel worden geen bewegingen meer verwacht. Dit begrotingsartikel
mag dus geschrapt worden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0

VEK
0

VRK
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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JB0-1JBG2AB-PR – PROVISIE WERK
Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevatte een restsaldo van twee oude werkgelegenheidsprovisies.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0

VEK
0

VRK
0

0
- 693
5.000
4.307

0
- 693
5.000
4.307

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2AA-WT
Naar JB0-1JFG2FX-IS
TOTAAL

VAK
428
-1.121
-693

VEK
428
-1.121
-693

(duizend euro)

VRK

-

Bij BA 2018 werd éénmalig 500 K euro van deze provisie overgezet naar
begrotingsartikel JB0-1JDG2AA-WT ‘Ondersteuning tewerkstellingsbeleid’,
meer precies voor de financiering van de onderzoeksopdracht “Vlaamse
implementatie van de tweede cyclus van PIAAC (2018-2023)”. Bij BO 2019
worden deze middelen gedeeltelijk (428 K euro) teruggezet naar deze
provisie.

-

Er wordt éénmalig een krediet van 1.121 K euro gecompenseerd naar Syntra
Vlaanderen (begrotingsartikel JB0-1JFG2FX-IS). 621 K euro als opstapkost
voor het project proeftuinen en een krediet van 500 K euro voor de
verderzetting van een communicatiecampagne opgestart in 2018.
Andere bijstellingen
Nieuw/bijkomend beleid
TOTAAL

-

VAK
5.000
5.000

VEK
5.000
5.000

(duizend euro)

VRK

Conform de afspraken in het kader van de regeringsformatie wordt een
krediet van 5.000 K euro bijgezet op deze provisie voor de financiering van
nieuw/bijkomend beleid.

JB0-1JBG2AC-PR – COMPETITIVITEITSPROVISIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het kader van de Vlaamse bijdrage voor het ‘Pact voor competitiviteit en
werkgelegenheid’ werd in een provisie van 125.000 K euro voorzien die prioritair
kon ingezet worden voor lastenverlagingen, onder meer in het kader van het
doelgroepenbeleid.
De sinds 01/07/2016 hervormde doelgroepverminderingen worden enerzijds
geïmpacteerd door een lagere raming van de benodigde kredieten en anderzijds
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door een versterking van het nieuwe doelgroepenbeleid, principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 13/07/2018.
Eénmalige compensaties voor digitaliseringsprojecten bij Departement WSE en
Syntra Vlaanderen en investeringen in het nieuwe dienstverleningsmodel 2020 bij
VDAB, komen terug naar deze provisie.
Daarnaast worden vrijgekomen kredieten van de uitdovende maatregelen
doelgroepenbeleid en DAC, en teruggedraaide compensaties met betrekking tot
het Vlaams Zorgkrediet op deze provisie ingeschreven.
Een tijdelijk niet benut krediet wordt terug naar het AWI-begrotingsartikel
overgeheveld.
Al deze kredietbewegingen resulteren in een krediet van 43.428 K euro VAK en
42.146 K euro VEK.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
40.771
0
2.657
0
43.428

VEK
33.347
0
8.799
0
42.146

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2CA-WT
Van JB0-1JDG2CC-WT
Van JB0-1JDG5CY-IS
Van JB0-1JAX2ZZ-WT
Van JB0-1JDG2ED-WT
Van JB0-1JDG2EC-WT
Van JB0-1JDG2CH-WT
Van JB0-1JFG2FX-IS
Van JB0-1JDG2CH-IS
Naar JB0-1JDG2CA-WT
Naar JB0-1JDG2CH-WT
Naar JB0-1JDG2CB-WT
Naar JB0-1JDG2CY-IS
TOTAAL

VAK
52.143
13.859
10.000
4.000
3.873
2.582
969
600
30
-64.454
-13.721
-5.770
-1.454
2.657

VEK
52.143
13.859
10.000
4.000
3.873
2.582
969
600
30
-64.454
-7.579
-5.770
-1.454
8.799

(duizend euro)

VRK

-

In globo wordt er voor 2019 een daling van de kredieten voor de hervormde
doelgroepverminderingen voorzien, waarvan 52.143 K euro vanuit
begrotingsartikel JB0-1JDG2CA-WT wordt gecompenseerd naar deze provisie.

-

Door de uitdoof van de Activa-maatregelen ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’
en ‘langdurig werkzoekenden’ komt op het begrotingsartikel JB0-1JDG2CCWT 13.859 K euro VAK/VEK beschikbaar. Dit krediet wordt overgeheveld
naar de competitiviteitsprovisie.

-

De éénmalige compensatie van 10.000 K euro VAK/VEK naar VDAB
(begrotingsartikel JB0-1JDG5CY-IS) bij BA 2018, voor de financiering van
investeringen in de vernieuwing van het dienstverleningsmodel 2020, wordt
bij BO 2019 terug gezet.
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-

De éénmalige compensatie van 4.000 K euro VAK/VEK bij BA 2018 naar de
werkingsmiddelen van het departement WSE (begrotingsartikel JB0-1JAX2ZZWT) voor de financiering van digitaliseringsprojecten wordt bij BO 2019
teruggeplaatst.

-

Bij BA 2018 werden éénmalig kredieten ten belope van 3.873 K euro en 2.582
K euro gecompenseerd vanop deze provisie naar het Vlaams Zorgkrediet,
naar de respectievelijke begrotingsartikelen JB0-1JDG2ED-WT (Vlaamse
Gemeenschap) en JB0-1JDG2EC-WT (Vlaams Gewest) omwille van een hoger
aantal dossiers dan in de initiële meerjarenraming bij de opstart van de
maatregel werd ingeschat. Deze compensaties keren nu terug naar de
competitiviteitsprovisie.

-

Naar aanleiding van de beslissing om vanaf 1/9/2018 de subsidiëring de
Brusselse DAC arbeidsplaatsen (46 projecten) stop te zetten, wordt er vanuit
begrotingsartikel JB0-1JDG2CH-WT 969 K euro in VAK/VEK gecompenseerd
naar deze competitiviteitsprovisie.

-

Een éénmalige compensatie bij BA 2018 van een krediet van 600 K euro
VAK/VEK naar Syntra Vlaanderen (begrotingsartikel JB0-1JFG2FX-IS) voor de
financiering van digitaliseringsprojecten keert bij BO 2019 terug naar deze
provisie.

-

Gezien de bezetting van een gesco-project van de Vlaamse overheid op de
helft teruggevallen is, worden de vrijgekomen middelen voor een bedrag van
30 K euro in VAK/VEK vanuit begrotingsartikel JB0-1JDG2CH-IS naar deze
provisie gecompenseerd.

-

De versterking van het doelgroepenbeleid wordt gefinancierd vanuit de
competitiviteitsprovisie. In dat kader worden kredieten van 64.454 K euro
VAK/VEK en 5.770 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar de respectievelijke
begrotingsartikelen JB0-1JDG2CA-WT (RSZ-doelgroepverminderingen) en
JB0-1JDG2CB-WT (VOP).

-

De kredieten van 13.721 K euro VAK en 7.579 K euro VEK die bij BA 2018
vanuit
de
Aanwervingsincentive
voor
Langdurig
Werkzoekenden
(begrotingsartikel
JB0-1JDG2CH-WT)
naar
de
competitiviteitsprovisie
gecompenseerd werden, keren nu terug naar voornoemd begrotingsartikel.

-

Er wordt 1.454 K euro VAK/VEK aan ex-DAC middelen gecompenseerd naar
begrotingsartikel JB0-1JDG2CY-IS voor acties van VDAB Brussel.

2.3. PROGRAMMA JD – BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN
FACILITEREN VAN WERK
2.3.1. THEMA-OVERSCHRIJDEND
JB0-1JDG2AA-WT – ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor het uitvoeren van studies en
onderzoeken, de financiering van het Steunpunt Werk en de financiering voor een
aantal kleinere facultatieve subsidiebesluiten (o.m. participatie in het LEEDprogramma van de OESO).
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
1.763

VEK
1.479

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
- 428
0
1.335

0
390
- 269
1.600

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2CH-WT
Van JB0-1JDG2DB-WT
Naar JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL

VAK
-428
-428

VEK
432
386
-428
390

(duizend euro)

VRK

-

Er wordt 432 K euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel JB01JDG2CH-WT naar dit begrotingsartikel om een deel het VEK-tekort op dit
artikel op te vangen. Het gaat hier om VEK-krediet dat vrijkomt omwille van
de uitdoof DAC.

-

Daarnaast wordt ook nog eens 386 K euro VEK van begrotingsartikel JB01JDG2DB-WT ‘Ervaringsfonds’ (=in uitdoof) naar dit artikel gecompenseerd
om de geraamde betaalbehoefte 2019 te kunnen voorzien.

-

De compensatie van 428 K euro VAK/VEK naar de competitiviteitsprovisie
(begrotingsartikel JB0-1JBG2AC-PR) betreft het terugzetten van een deel van
de middelen (500 K euro) die bij BA 2018 éénmalig overgezet werden naar dit
artikel voor de financiering van de onderzoeksopdracht “Vlaamse
implementatie van de tweede cyclus van PIAAC (2018-2023)”. Om in 2019
aan de nodige 400 K euro voor het luik dataverzameling van dit project te
komen blijft nog 72 K euro VAK/VEK achter op dit begrotingsartikel.
Andere bijstellingen
Bijstelling betaalkalender
TOTAAL

-

VAK
0
0

VEK
-269
-269

(duizend euro)

VRK

Het VEK-krediet op dit begrotingsartikel werd naar beneden bijgesteld met
269 K euro in afwachting van BA 2019.

JB0-1JDG2AB-WT – SECTORFONDSEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de kredieten voor de (tweejaarlijkse) sectorconvenanten en
sluit aan bij de strategische doelstelling ‘Investeren om potentieel te creëren –
investeren in wendbare werknemers en ondernemingen’.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018

VAK
12.054

VEK
7.587

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
0
- 12.054
0

0
0
- 3.127
4.460

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Sectorconvenants
TOTAAL
-

VAK
-12.054
-12.054

VEK
-3.127
-3.127

(duizend euro)

VRK

De sectorconvenants 2018-2019 zijn tweejarige engagementen. In 2018 werd
het bedrag voor de volledige sectorconvenant 2018-2019, met name 12.054
K euro vastgelegd. Bijgevolg dient er in 2019 geen vastlegging meer te
gebeuren en kan er dan ook een bijstelling plaatsvinden ten belope van 12.054 K euro VAK (volledige VAK 2018).
Langs VEK zijde is er een bijstelling ten belope van -3.127 K euro. In 2019
moet immers het tweede voorschot van de sectorconvenants 2018-2019
betaald worden, nl. 4.460 K euro.

JB0-1JDG2AC-WT – FOCUS OP TALENT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het beleid ‘Focus op talent’ heeft als doel een maximale inzet van talenten. Het
streven naar een talent– en competentieaanpak op de arbeidsmarkt gebeurt via
een driesporenbeleid waarbij men inzet op het activeren en investeren in talenten
en het doorbreken van vooroordelen via de uitvoering van een mobiliserende
strategie. Ten aanzien van arbeidsbemiddelaars, werkgevers, collegamedewerkers, werkzoekenden,… worden mobiliserende acties ontplooid. Ten
aanzien van ondernemingen en organisaties wordt een ondersteunend
instrumentarium voorzien. De uitvoering van de mobiliserende strategie gebeurt
onder meer via het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met structurele
partners (onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties).
Aan VAK-zijde is er in totaliteit 13.860 K euro voorzien voor volgende
engagementen:
- samenwerkingsakkoorden ‘mobiliserende strategie Focus op talent’ (6.891 K
euro),
- versterkende acties in het kader van Focus op talent en/of voor acties in het
kader van een actieplan werkbaar werk (6.051 K euro),
- communicatiekader (500 K euro),
- subsidies vzw Tracé Brussel (218 K euro)
- en mysterycalls dienstencheques (200 K euro).
De totale VEK-behoefte bedraagt eveneens 13.860 K euro en omvat:
- betalingen van diverse acties zoals engagementen voorgaande jaren (2.931 K
euro),
- versterkende acties in het kader van Focus op talent en/of acties in het kader
van een actieplan werkbaar werk (5.253 K euro),
- samenwerkingsakkoorden (4.824 K euro),
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communicatiekader (500 K euro),
subsidies vzw Tracé Brussel (152 K euro).
mysterycalls dienstencheques (200 K euro)

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
13.687

VEK
13.687

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

173
0
0
13.860

173
0
0
13.860

0
0
0
0

JB0-1JDG2AD-IS – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel voorziet de kredieten voor de Vlaamse co-financiering, voor
AMIF- en ESF-projecten waarvan de eindbegunstigden deel uitmaken van de
Vlaamse consolidatiekring.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
150

VEK
143

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
- 117
0
33

0
- 110
0
33

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDG2AD-WT
TOTAAL
-

VAK
-117
-117

VEK
-110
-110

(duizend euro)

VRK

Bij BO 2019 wordt er een krediet van 33 K euro ingeschreven voor de twee
reeds op dat moment gekende AMIF-projecten van het Agentschap Integratie
en Inburgering. Er wordt bijgevolg een bedrag van 117 K euro VAK en 110 K
euro gecompenseerd naar begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT, van waarop de
Vlaamse co-financiering gebeurt voor AMIF- en ESF-projecten van
begunstigden die geen deel uitmaken van de consolidatiekring.

JB0-1JDG2AD-WT – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
De Europese Commissie keurde op 9/12/2014 het operationeel programma (OP)
ESF Vlaanderen 2014-2020 goed. De Vlaamse Regering keurde op haar beurt het
OP goed op 19/12/2014.
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Het Operationeel Plan bevat de Europese en Vlaamse middelen die nodig zijn om
de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds tussen 2014 en 2020 te
realiseren.
Bij de BO 2019 wordt een bedrag van 20.267 K euro VAK en 23.110 K euro VEK
voorzien.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
20.150

VEK
22.000

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
117
0
20.267

0
110
1.000
23.110

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2AD-WT
TOTAAL
-

VEK
110
110

(duizend euro)

VRK

Er wordt een bedrag van 117 K euro VAK en 110 K euro VEK gecompenseerd
vanuit begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-IS naar dit begrotingsartikel (cf.
begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-IS voor uitleg).
Andere bijstellingen
Betaalkalender
TOTAAL

-

VAK
117
117

VAK
0
0

VEK
1.000
1.000

(duizend euro)

VRK

Bij BO 2019 wordt er bijkomend een krediet van 1.000 K euro VEK toegekend
en dit om (deels) tegemoet te komen aan de VEK-behoefte, zoals die uit de
betaalkalender blijkt.
Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren
Bij BO 2019 wordt een ruiter voorzien die toelaat om het onbelaste VAK over te
dragen van 2018 naar 2019 ten belope van maximaal 6.800 K euro en van 2019
naar 2020 ten belope van maximaal 3.400 K euro.
In 2019 voorziet het ESF met deze extra middelen oproepen te lanceren met het
oog op het naleven van de bestedingsritme zoals voorzien in het Vlaams
Afsprakenkader.
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JB0-1JDG4AD-WT – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit uitgave-artikel is aan ontvangstenzijde gelinkt aan het begrotingsartikel JB09JDGTAD-OW, waarop de terugvorderingen landen op de Vlaamse co-financiering
naar aanleiding van de tussentijdse of eindafrekening van ESF projecten OP2014-2020. Via dit uitgavenartikel kunnen de ontvangsten opnieuw ingezet
worden binnen het operationeel programma.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
435
0
0
- 185
250

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling i.f.v lager
geraamde ontvangsten
TOTAAL

-

VAK
0

VEK
0

0

0

(duizend euro)

VRK
- 185

- 185

Op basis van de vorderingen t.e.m. mei 2018 wordt een ontvangst op
jaarbasis geraamd van 250 K euro. Deze ontvangst wordt doorgetrokken naar
2019.
Het budget op dit begrotingspost wordt bijgevolg met 185 K euro naar
beneden bijgesteld.

JB0-1JDG5AG-WT – ESF OP 2007-2013
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het ESF-agentschap vzw is bevoegd gebleven voor de afhandeling van het OP
2007 – 2013.
Met de Vlaamse machtiging over de jaren 2007-2013 werd voor een totaal
bedrag van 161.146 K euro voorzien tot uitvoering van het OP ESF 2007-2013.
Het ESF-Agentschap heeft voor een totaal bedrag van 156.997 K euro
toegewezen aan projectpromotoren.
Op 31 maart 2017 werd het OP ESF Vlaanderen D2 2007-2013 afgesloten met
inzending van de benodigde afsluitingsdocumenten van de drie bevoegde
autoriteiten (managementautoriteit, certificeringsautoriteit, auditautoriteit).
De EC kan nog haar bemerkingen geven en verduidelijkingen vragen en een
financiële correctie toepassen, waarna het ESF-Agentschap op basis van de EC
bevindingen nog een recht van hoor/wederhoor heeft.
De verwachting is dan ook dat pas eind 2018 of begin 2019 de EC tot definitieve
afsluiting zal overgaan via een EC beschikking. Nadien is er nog een periode van
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drie jaar voor controle door EC auditoren en de Europese Rekenkamer. Dit
begrotingsartikel wordt voorlopig dan ook nog pro memorie behouden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
0
0
0
0
0

2.3.2. TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID
JB0-1JDG2CA-WT – DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de RSZ-verminderingen inzake het nieuwe Vlaamse
doelgroepenbeleid voor jongeren en ouderen en ook de RSZ-verminderingen voor
langdurig werkzoekenden en werknemers getroffen door herstructurering in
uitdoof.
Daarnaast
zijn
op
dit
begrotingsartikel
ook
nog
oudere
doelgroepmaatregelen
opgenomen,
waaronder
de
werkgeversbijdrageverminderingen voor gesubsidieerde contractuelen en mentors. Deze
maatregelen dragen bij tot de beleidsdoelstelling ‘Activeren van talenten’.
Op 1/07/2016 is het decreet betreffende het Vlaamse doelgroepenbeleid in
werking getreden. Dit betekende een vereenvoudiging van het aanbod aan
diverse doelgroepverminderingen en de opstart van de nieuwe verminderingen
voor jongeren en oudere werknemers. Het Vlaamse doelgroepenbeleid omvat ook
de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP – begrotingsartikel JB0-1JDG2CB-WT).
Op 13/07/2018 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het
versterken van het doelgroepenbeleid. De versterking houdt, betreffende
jongeren en 55-plussers, volgende initiatieven in:
- het verhogen van de doelgroepvermindering voor zittende 60-plussers van
1.150 euro naar 1.500 euro per kwartaal,
- de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van niet-werkende
werkzoekende 55-plussers gedurende twee jaar,
- het aanpassen van het loonplafond voor oudere werknemers,
- en de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van
laaggeschoolde jongeren voor twee jaar.
De versterking gaat in op 1/01/2019.
De meeruitgave die deze initiatieven met zich meebrengen wordt geraamd op
64.454 K euro en wordt gefinancierd vanuit de competitiviteitsprovisie.
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Kredietevolutie:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie tussen 2018 en 2019 van
de kredieten voor het hervormde en niet-hervormde doelgroepenbeleid op dit
begrotingsartikel.
BA 2018

Delta

195.698
/

-67.120
+3.123

409.167
347.836
61.331

330.610
/

+17.226
+61.331

387

30.480

-30.093

15

546

-531

Doelgroepvermindering
langdurig werkzoekenden (DSP)

0

0

Doelgroepvermindering herstructurering

0

2.776

-2.776

Doelgroepvermindering gesco’s

772

756

Index 15

Doelgroepvermindering mentors

5.328

6.882

-1.553

547.370

567.748

-20.378

Doelgroepvermindering jongeren
Nieuw doelgroepenbeleid jongeren
Versterking doelgroepenbeleid jongeren
Doelgroepvermindering 55-plus
Nieuw doelgroepenbeleid 55-plus
Versterking doelgroepenbeleid 55-plus
Doelgroepvermindering
langdurig werkzoekenden (Activa)
Doelgroepvermindering
langdurig werkzoekenden (Activa PVP)

TOTAAL

BO 2019
131.701
128.578
3.123

1. Hervormd doelgroepenbeleid.
1.1
Doelgroepverminderingen jongeren:
De verwachte toename van het aantal begunstigden in de komende kwartalen
wordt naar beneden bijgesteld. We ramen voor 2019 een bereik van 126.210 VTE
jongeren (33.967 VTE laaggeschoold en 92.243 VTE middengeschoold) i.p.v.
216.435 VTE. Het betreft hier niet zozeer een daling in het totale aantal jongeren
die bereikt worden, dan wel het corrigeren van een overraming van de duur van
het bereik in het verleden (door aanpassing van het simulatiemodel). Voor het
geval deze minderuitgave zich in de realiteit minder sterk zou doorzetten dan
geraamd, werd ook een bijkomende buffer voorzien. Dit maakt dat de raming van
het krediet voor de werkgeversbijdrageverminderingen voor jongeren verlaagd
wordt tot 128.578 K euro.
Daarnaast wordt verwacht dat de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de
aanwerving van laaggeschoolde jongeren voor twee jaar, die ingaat vanaf
1/01/2019, een meerkost met zich mee zal brengen van 3.123 K euro.
In totaal zouden de uitgaven voor de doelgroepverminderingen jongeren dan
131.701 K euro bedragen in 2019.
1.2
Doelgroepverminderingen 55-plussers:
Het simulatiemodel voor de 55-plussers blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018.
Er wordt voor 2019 een bereik geraamd van 443.470 VTE. Dit is een stijging met
24.381 VTE t.o.v. 2018 (419.089 VTE). De tewerkstelling van 55-plussers blijft
dus stijgen.
Budgettair vertaalt dit zich in een uitgave van 347.836 K euro voor 2019. Dit is
17.226 K euro meer dan bij BA 2018 (330.610 K euro).
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Daarnaast
wordt
het
benodigd
krediet
voor
de
werkgeversbijdrageverminderingen voor de 55-plussers mee bepaald door de
versterkende initiatieven die ingevoerd worden voor deze doelgroep vanaf
1/01/2019 (cf. boven). Deze versterking bedraagt 61.331 K euro.
Dit brengt het totaalplaatje van de uitgaven voor de doelgroepverminderingen
55-plussers op 409.167 K euro.
1.3

Langdurig
werkzoekenden
ACTIVA
en
doelgroepvermindering
herstructurering.
Beide maatregelen worden definitief stopgezet op 31/12/2018. Dit neemt niet
weg dat er in 2019 nog achterstallen kunnen zijn die moeten betaald worden.
Om de kost van de achterstallen voor de langdurig werkzoekenden ACTIVA op te
vangen wordt een krediet voorzien van 387 K euro.
Voor de doelgroepvermindering herstructurering wordt er geen budget voorzien
voor achterstallen, aangezien er 2018 geen achterstallen dienden betaald te
worden (m.b.t. de 3 eerste kwartalen van 2017).
2. Niet-hervormd doelgroepenbeleid.
Het
benodigde
krediet
voor
de
achterstallen
voor
de
oudere
doelgroepmaatregelen wordt geraamd op 6.115 K euro:
772 K euro voor de bijdrageverminderingen voor gesco’s,
5.328 K euro voor de bijdrageverminderingen mentors en
15 K euro voor de langdurig werkzoekenden ACTIVA preventie- en
veiligheidspersoneel.
(duizend euro)

BA 2018

VAK
567.748

VEK
567.748

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

15
12.311
- 32.704
547.370

15
12.311
- 32.704
547.370

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JBG2AC-PR
Naar JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL

VAK
64.454
-52.143
12.311

VEK
64.454
-52.143
12.311

(duizend euro)

VRK

-

Er wordt een VAK/VEK krediet van 64.454 K euro overgeheveld vanuit de
competitiviteitsprovisie naar dit begrotingsartikel voor de financiering van de
versterking van de doelgroepverminderingen voor jongeren en 55-plussers.

-

Er is in totaal een daling van de benodigde kredieten voor de hervormde
doelgroepverminderingen ten belope van 82.763 K euro op dit
begrotingsartikel:
-67.120 K euro DG jongeren (incl. buffer)
+ 17.226 K euro DG 55-plussers
-30.093 K euro Langdurig werkzoekenden ACTIVA
-2.776 K euro DG herstructurering
Hiervan wordt 52.143 K euro gecompenseerd naar de competitiviteitsprovisie
(begrotingsartikel JB0-1JBG2AC-PR).

V laams Par le m e n t

13 (2018-2019) – Nr. 2-J
Andere bijstellingen
Volumedaling
doelgroepverminderingen
vóór versterking
Volumedaling mentors
Activa PVP
TOTAAL

33
VAK
-30.620

VEK
-30.620

-1.553
-531
-32.704

-1.553
-531
-32.704

(duizend euro)

VRK

-

Er is in totaal een daling van de kredieten voor de hervormde
doelgroepverminderingen van 82.763 K euro op dit begrotingsartikel:
-67.120 K euro DG jongeren (incl. buffer)
+ 17.226 K euro DG 55-plussers
-30.093 K euro Langdurig werkzoekenden ACTIVA
-2.776 K euro DG herstructurering
Hiervan vloeit 30.620 K euro af naar de algemene middelen.

-

Volumedaling mentors: op basis van de meest recente cijfers wordt de raming
verder bijgesteld tot 5.328 K euro, een daling met 1.553 K euro ten opzichte
van BA 2018.

-

Activa PVP: het benodigde krediet daalt met 531 K euro.

JB0-1JDG2CB-WT – VOP
Korte inhoud begrotingsartikel:
De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) is een premie voor een werkgever die
een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De VOP
compenseert de bijkomende inschakelingskosten, ondersteuningskosten en de
eventueel lagere productiviteit omwille van de arbeidshandicap. De maatregel
draagt bij tot het realiseren van de beleidsdoelstelling “Activeren van talenten”.
Vanaf 1/01/2019 wordt de VOP-maatregel versterkt door de uitbreiding van de
doelgroep via een VOP met tijdelijk karakter (hierna genoemd: tijdelijke VOP).
Dit dossier werd principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering van
13/07/2018 en kadert binnen de versterking van het doelgroepenbeleid.
Voor werknemers met een VOP recht van bepaalde duur kan de werkgever
gedurende een periode van twee jaar een compensatie ontvangen voor het
rendementsverlies op de werkvloer. Na een periode van twee jaar kan er opnieuw
een recht van bepaalde duur worden aangevraagd of een recht van onbepaalde
duur indien blijkt het rendementsverlies stabiel en permanent is.
De middelen voor deze tijdelijke VOP worden ter beschikking gesteld vanuit de
competitiviteitsprovisie.
Het totaal beschikbare krediet op dit begrotingsartikel bedraagt 99.706 K euro
VAK/VEK. Er is een krediet van 93.936 K euro ter beschikking voor de VOP zoals
die momenteel reeds bestaat. Het voorziene krediet voor de nieuwe tijdelijke VOP
die ingaat op 1/01/2019 bedraagt 5.770 K euro VAK/VEK.

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2018-2019) – Nr. 2-J

34
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018

VAK
91.496

VEK
91.496

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

1.830
5.770
610
99.706

1.830
5.770
610
99.706

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL
-

VEK
5.770
5.770

(duizend euro)

VRK

Er wordt een bedrag van 5.770 K euro VAK/VEK overgeheveld vanuit de
competitiviteitsprovisie (JB0-1JBG2AC-PR) voor de tijdelijke VOP.
Andere bijstellingen
Overschrijding spilindex
2018
TOTAAL

-

VAK
5.770
5.770

VAK
610

VEK
610

610

610

(duizend euro)

VRK

Toelichting bijstelling ‘Overschrijding spilindex 2018’
Rekening houdend met de indexsprong die in augustus 2018 plaatsvond,
wordt een bijkomende kost geraamd voor VOP van 610 K euro VAK/VEK. Dit
bedrag wordt toegevoegd in bijstelling.

JB0-1JDG2CC-WT – ACTIVERINGSUITKERINGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor de betaling van de geactiveerde
uitkeringen in het kader van het doelgroepenbeleid via de RVA. Dit
begrotingsartikel draagt bij tot de beleidsdoelstelling “Activeren van talenten”.
Het betreft de geactiveerde werkloosheidsuitkeringen in het kader van het
Activaplan alsook de Activa Start voor jongeren, Activa Handicap voor personen
met een handicap en Activa Preventie- en Veiligheidspersoneel (Activa PVP). De
RVA is technisch operator van deze geregionaliseerde maatregelen.
Kredietevolutie:
Sinds de invoegetreding van het nieuwe Vlaams doelgroepenbeleid oriënteert het
beleid de beschikbare middelen naar drie doelgroepen: jonge werknemers,
oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Er wordt ingezet op
RSZ-kortingen
voor
deze
drie
doelgroepen,
de
activering
van
werkloosheidsuitkeringen wordt uitgedoofd. De kredieten die op deze manier
geleidelijk ter beschikking komen, worden overgeheveld naar het nieuwe
doelgroepenbeleid.
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Werkuitkering Activa start
Werkuitkering Activa
verminderde arbeidsgeschiktheid
Werkuitkering Activa langdurig werkzoekenden
Werkuitkering doorstromingsprogramma (DSP)
Activa preventie en veiligheidspersoneel

BO 2019
0
4

BA 2018
0
852

Delta

134
0
1.368
1.506

13.145
0
2.400
16.397

-13.011

-848

-1.032
-14.891

De uitdoofperiode loopt af op 31/12/2018. Voor de uitdovende Activamaatregelen wordt bij BO 2019 nog een krediet voorzien van 138 K euro om
achterstallen en correcties te kunnen opvangen.
Activa PVP is een specifieke variant van Activa voor gemeenten die een
veiligheidscontract hebben afgesloten met de FOD Binnenlandse Zaken. Deze
uitgaven worden voor 2019 geraamd op 1.368 K euro.
(duizend euro)

BA 2018

VAK
16.397

VEK
16.397

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
- 13.859
- 1.032
1.506

0
- 13.859
- 1.032
1.506

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

-

-

Compensaties
Naar JB0-1JBG2AC-PR

VAK
-13.859

VEK
-13.859

TOTAAL

-13.859

-13.859

(duizend euro)

VRK

Door de uitdoof van de Activa-maatregelen verminderde arbeidsgeschiktheid
en langdurig werkzoekenden komt 13.859 K euro VAK/VEK beschikbaar. Dit
krediet wordt overgeheveld naar de competitiviteitsprovisie (JB0-1JBG2ACPR).
Andere bijstellingen
Activa PVP via RVA

VAK
-1.032

VEK
-1.032

TOTAAL

-1.032

-1.032

(duizend euro)

VRK

Bijstelling Activa PVP: het benodigde krediet daalt met 1.032 K euro in 2019.

JB0-1JDG2CD-WT – STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEMEENSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor de tussenkomst in de volledige
loonkost van jongeren die tewerkgesteld zijn met een startbaanovereenkomst in
de projecten JOJO en VEVE, beheerd door het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi). De maatregel draagt bij tot de realisatie van de
beleidsdoelstelling ‘Activeren van talenten’.
De aanvragen voor de terugbetaling van de loonkosten gebeuren volgens een
vast ritme op kwartaalbasis, dat werd vastgelegd in het samenwerkingsakkoord
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van 01/08/2002 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de
startbaanovereenkomst. In een begrotingsjaar worden het derde en vierde
kwartaal van het vorige en het eerste en tweede kwartaal van het lopende
begrotingsjaar terugbetaald.
Kredietevolutie:
In het kader van de omslag naar een meer activerend werkgelegenheidsbeleid
dooft deze maatregel uit tegen eind 2018. Concreet betekent dit dat er sinds
2017 geen nieuwe aanwervingen of indiensttredingen meer mogelijk zijn en dat
werknemers die uitstromen uit de maatregel niet kunnen worden vervangen.
Lopende contracten van werknemers die niet zijn uitgestroomd worden maximaal
tot en met 31/12/2018 gesubsidieerd. In 2019 zullen de twee laatste kwartalen
met betrekking tot 2018 terugbetaald worden.
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
5.000
0
0
- 2.500
2.500

VEK
5.000
0
0
- 2.500
2.500

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Stopzetting subsidiëring
JOJO en VEVE
TOTAAL
-

VAK
- 2.500

VEK
- 2.500

- 2.500

- 2.500

(duizend euro)

VRK

Door de stopzetting van de subsidiëring van JOJO en VEVE vermindert het
benodigde VAK/VEK krediet in 2019 met 2.500 K euro.

JB0-1JDG2CE-WT – WERKHERVATTINGSTOESLAG
Korte inhoud begrotingsartikel:
De werkhervattingstoeslag (WHT) is een maandelijkse forfaitaire premie voor
oudere werkzoekenden vanaf 55 jaar die opnieuw het werk hervatten als
loontrekkende, statutair personeelslid of als zelfstandige. Deze maatregel draagt
bij tot de realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Activeren van talenten’.
De bestaande maatregel WHT werd geheroriënteerd, waardoor sinds maart 2018
geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Voor lopende dossiers in deze
uitdovende maatregel wordt in 2019 nog een krediet van 14.936 K euro voorzien.
Het budget dat vrijkomt omwille van de uitdoof van de WHT wordt
geheroriënteerd naar (1) de nieuwe transitiepremie voor werkzoekenden die
ondernemer worden, en (2) naar de werk-zorgtrajecten.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
19.033

VEK
19.033

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

556
- 4.653
0
14.936

556
- 4.653
0
14.936

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GB0-1GCD2AD-WT
Naar JB0-1JDG2CJ-WT
Naar GB0-1GCD2AS-IS
TOTAAL
-

VAK
-2.166
-1.857
-630
-4.653

VEK
-2.166
-1.857
-630
-4.653

(duizend euro)

VRK

In het kader van de heroriëntering van de WHT naar de transitiepremie en de
werk-zorgtrajecten wordt:
o een krediet van 1.857 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar de
transitiepremie - begrotingsartikel JB0-1JDG2CJ-WT;
o een krediet van 2.796 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar Welzijn,
waarvan 2.166 K euro (acties maatschappelijke oriëntatie,
arbeidsmatige
activiteiten
en
case
manager
zorg)
naar
begrotingsartikel
GB0-1GCD2AD-WT
en
630
K
euro
(activeringstrajecten Welzijn) naar begrotingsartikel GB0-1GCD2ASIS.

JB0-1JDG2CF-WT – JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN
GEWEST
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de jongerenbonus en de startbaanovereenkomsten
globale projecten. Beide maatregelen richten zich tot jongeren, laaggeschoolde
jongeren tot 30 jaar en jonge schoolverlaters tot 26 jaar en dragen bij tot het
realiseren van de beleidsdoelstelling ‘Activeren van talenten’. De volledige
loonkost wordt gesubsidieerd. Voor beide maatregelen 6de SHV zit het
operatorschap bij het Departement WSE.
Kredietevolutie:
In het kader van de omslag naar een activerend werkgelegenheidsbeleid doven
beide maatregelen uit tegen 31/12/2018. Voor de globale projecten ging de
uitdoof in op 1/01/2017, voor de jongerenbonus op 15/03/2017. Concreet
betekent dit dat er sinds die data geen nieuwe aanwervingen of indiensttredingen
mogelijk zijn, dat werknemers die uitstromen uit de maatregel niet kunnen
worden vervangen en de lopende contracten van werknemers die niet zijn
uitgestroomd uit de maatregel maximaal worden gesubsidieerd tot en met
31/12/2018.
Enkel deeltijdse tewerkstelling voor deeltijds lerenden, een deelproject in het
kader van de jongerenbonus, wordt voortgezet binnen een maximale budgettaire
enveloppe van 1.500 K euro per jaar.
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Daarnaast blijft er nog een krediet van 5.430 K euro VAK/VEK voor de
eindafrekeningen van 2018 en de behandeling van achterstallige dossiers.
(duizend euro)

BA 2018

VAK
14.648

VEK
14.648

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
- 3.327
- 4.391
6.930

0
- 3.327
- 4.391
6.930

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar GB0-1GFD2AY-IS
Naar JB0-1JDG2CY-IS
TOTAAL

VAK
-1.852
-1.475
-3.327

VEK
-1.852
-1.475
-3.327

(duizend euro)

VRK

-

In het kader van de uitdoof van het deelproject buitenschoolse kinderopvang
(jongerenbonus) werd overeengekomen dat 50% van de loonkost voor
jongeren die uitstromen in 2017 en 2018 tegen BO 2019 herverdeeld zou
worden naar Kind & Gezin (departement Welzijn). Er werd een maximum
bedrag afgesproken van 2.195 K euro. Kind en Gezin ontving bij BO 2018
reeds 66 K euro van dit bedrag en bij BA 2018 277 K euro. Het betrof
middelen voor de jongeren die op dat moment reeds uitgestroomd waren. Dit
betekent dat bij BO 2019 nog een restbedrag van 1.852 K euro moet
overgeheveld worden.

-

Door de uitdoof van de jongerenbonus komt een krediet vrij van 1.475 K euro
VAK/VEK dat naar VDAB (begrotingsartikel JB0-1JDG2CY-IS) gecompenseerd
wordt voor de financiering van de maatregel tijdelijke werkervaring.

-

Andere bijstellingen
Uitdoof jongerenbonus en
globale projecten

VAK
-4.391

VEK
-4.391

TOTAAL

-4.391

-4.391

(duizend euro)

VRK

Naast de compensatie van 1.475 K euro naar VDAB resulteert de uitdoof per
31/12/2018 van een groot deel van de projecten in het kader van de
jongerenbonus en de globale projecten in een minderuitgave van 4.391 K
euro.

JB0-1JDG2CG-WT – SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat enerzijds de kredieten voor de doelgroepkortingen
van de werkgeversbijdragen voor de (maritieme) baggersector, de
zeesleepvaartsector en de koopvaardij, en van de werknemersbijdragen voor de
koopvaardij gesitueerd bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)
en anderzijds de doelgroepkortingen voor de sectoren onthaalouders,
kunstenaars en dienstboden bij RSZ en Lokale Besturen (ex-DIBISS). Deze
maatregelen dragen bij tot de realisatie van de beleidsdoelstelling “Activeren van
talenten”.
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Kredietevolutie:
Het totale budget bij de HVKZ bedraagt 33.230 K euro en voor de RSZ/Lokale
Besturen bedraagt het 16.208 K euro.
We specificeren de uitgaven verder als volgt:
De HVKZ begroot de vrijstellingen van werkgeversbijdragen voor specifieke
personeelscategorieën op bagger- en sleepvaartschepen op 7.772 K euro, de
vrijstellingen van de werkgeversbijdragen voor de sector Koopvaardij op 18.464
K euro en de vrijstellingen van de werknemersbijdragen voor de Koopvaardij op
6.994 K euro.
De
doelgroepvermindering
onthaalouders
is
een
korting
op
de
werkgeversbijdragen te betalen door een erkende opvangdienst onthaalgezinnen
die onthaalouders in dienst heeft. Er wordt een budget van 13.736 K euro
geraamd.
De vermindering voor kunstenaars houdt een korting op de werkgeversbijdragen
in voor kunstenaars die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst of die
zonder overeenkomst artistieke prestaties leveren. Deze uitgave wordt
ingeschreven voor 2.379 K euro.
De vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen voor werkgevers die een
eerste huisbediende aanwerven kan afgedekt worden met 93 K euro.
De hierboven vermelde bedragen zijn inclusief een bijkomende index ten opzichte
van BA 2018 van 618 K euro.
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
50.833
618
0
- 2.013
49.438

VEK
50.833
618
0
- 2.013
49.438

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Volumedaling zeevarenden
Volumedaling
onthaal/kunst/huispersoneel
TOTAAL

VAK
-1.730
-283

VEK
-1.730
-283

-2.013

-2.013

(duizend euro)

VRK

-

Zeevarenden: de bijstelling van -1.730 K euro is het gevolg van een
volumedaling bij de koopvaardij (-1.925 K euro) en een volumestijging bij de
bagger (+139 K euro) en bij de zeesleepvaart (+56 K euro).

-

Onthaal/kunst/huispersoneel: de bijstelling van -283 K euro is het gevolg van
volumeschommelingen die zich voornamelijk situeren bij de onthaalouders (262 K euro) en minder bij de twee andere kortingen (-21 K euro).
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JB0-1JDG2CH-WT – TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN
AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de maatregel aanwervingsincentives
voor langdurig werkzoekenden en de kredieten voor de resterende DAC-ers en
GESCO’s bij vzw’s.
De maatregel aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden wil de
tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen de 25 en 54 jaar die twee jaar
of langer werkzoekend zijn bevorderen. De werkgever ontvangt hiervoor een
premie in twee schijven (na een tewerkstelling van 3 maanden en na één jaar
tewerkstelling).
Kredietevolutie:
Aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden
Het totaal beschikbare krediet van BA 2018 met name 10.266 K euro VAK/VEK
wordt behouden als basis. Tevens keren de middelen die bij BA 2018 werden
gecompenseerd vanuit AWI naar de competitiviteitsprovisie bij BO 2019 terug
naar AWI. Het ging om een bedrag van 13.721 K euro VAK en 7.579 K euro VEK.
Om de VAK-VEK discrepantie enigszins te herstellen wordt het vrijgekomen VEKkrediet van GESCO’s, DAC en werkervaring, dat in 2018 nog gebruikt werd om
openstaande engagementen te betalen, in 2019 toegevoegd aan het VEK-krediet
voor AWI.
Het totaal beschikbare krediet voor AWI bedraagt bijgevolg 23.987 K euro VAK
en 19.921 K euro VEK.
Gesco’s veralgemeend stelsel
Voor 2019 wordt geen aanpassing van het krediet voorzien ten opzichte van BA
2018. Er wordt uitgegaan van een kredietbehoefte ten belope van 1.790 K euro
voor de uitdovende GESCO-projecten (inclusief 20 K euro VIA-middelen en 100 K
euro voor achterstallen). Rekening houdend met een index van 32 K euro
resulteert dit in een benodigd krediet van 1.822 K euro VAK/VEK.
DAC
Dit programma is momenteel in afbouw. Sommige DAC-projecten werden reeds
geregulariseerd, andere werden uitdovend verklaard. Uitdovend betekent hier dat
de betrokken DAC’ers in dienst kunnen blijven tot ze zelf uit dienst gaan (bijv.
wegens ander werk of pensioen). Rekening houdend met het aantal projecten dat
verder geregulariseerd of stop gezet zal worden in 2018, verwachten we bij BO
2019 een krediet van 7.763 K euro VAK/VEK nodig te hebben voor de DAC
projecten in uitdoof (incl. index 162 K euro).
(duizend euro)

BA 2018

VAK
21.033

VEK
23.541

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

194
12.345
0
33.572

194
5.771
0
29.506

0
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JBG2AC-PR
Naar JB0-1JBG2AC-PR
Naar JB0-1JDG2AA-WT
Naar PJ0-1PGI2EA-WT
Naar HBO-1HFG2AY-IS
TOTAAL

VAK
13.721
-969
-286
-121
12.345

VEK
7.579
-969
-432
-286
-121
5.771

(duizend euro)

VRK

-

Bij BA 2018 werd er vanuit AWI een bedrag van 13.721 K euro VAK en 7.579
K euro VEK gecompenseerd naar de competitiviteitsprovisie – JB0-1JBG2ACPR. Deze middelen keren nu terug naar dit begrotingsartikel.

-

Er
wordt
969
K
euro
in
VAK/VEK
gecompenseerd
naar
de
competitiviteitsprovisie (JB0-1JBG2AC-PR) n.a.v. de beslissing om vanaf
1/9/2018 de subsidiëring de Brusselse DAC arbeidsplaatsen (46 projecten)
stop te zetten. Deze middelen worden ingezet voor de Brusselse
gemeenschapsbevoegdheden binnen het beleidsdomein Werk.

-

Er wordt 432 K euro VEK gecompenseerd naar JB0-1JDG2AA-WT
‘Ondersteuning tewerkstellingsbeleid’ om het VEK-tekort dat zich daar
manifesteert op te vangen. Het VEK-tekort ontstaat door engagementen die
in 2018 aangegaan worden, maar waarvoor er nog geen betalingen kunnen
plaatsvinden in 2018.

-

Medio 2017 heeft de Vlaamse minister van Werk beslist om vanaf 1/9/2018
de subsidiëring van de Brusselse DAC-arbeidsplaatsen stop te zetten (46
projecten) en om nog 8 projecten te regulariseren. In dit kader wordt 286 K
euro gecompenseerd naar PJ0-1PGI2EA-WT (VGC) wegens de regularisatie
van 5 DAC-projecten en 121 K euro wordt gecompenseerd naar HB01HFG2AY-IS (Sport) voor de regularisatie van 3 DAC-projecten. In 2018
werden na BA 2018 via herverdelingsbesluit ook reeds middelen overgeheveld
voor deze projecten.

JB0-1JDG2CH-IS – TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN
AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het gesco-stelsel is een klassiek tewerkstellingsprogramma uit de jaren ‘90 dat
gericht was op directe jobcreatie en dat 3 jaar geleden werd afgebouwd. De
meeste projecten werden geregulariseerd. Een 50-tal projecten werd niet
geregulariseerd maar uitdovend verklaard waaronder 1 project van de Vlaamse
overheid, waarvan de bezetting tot de helft is teruggevallen t.o.v. voorgaand
jaar. Voor dit project wordt een vermindering van het krediet met 30 K euro
doorgevoerd wat neerkomt op 40 K euro voor BO 2019.
Niet enkel de vaste gesco loonpremie maar ook de RSZ-vermindering valt onder
dit begrotingsartikel. Er zijn ook nog altijd correcties en achterstallen mogelijk.

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2018-2019) – Nr. 2-J

42
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018

VAK
70

VEK
70

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

1
- 30
0
41

1
- 30
0
41

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL

VAK
-30
-30

VEK
-30
-30

(duizend euro)

VRK

Gezien de bezetting van het project van de Vlaamse overheid op de helft
teruggevallen is, worden de vrijgekomen middelen t.b.v. 30 K euro in VAK/VEK
naar de competitiviteitsprovisie (JB0-1JBG2AC-PR) gecompenseerd.
JB0-1JDG2CJ-WT – TRANSITIEPREMIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de kredieten voor de transitiepremie en sluit aan bij de
beleidsdoelstelling ‘Activeren van Talenten’.
De transitiepremie is een nieuwe maatregel die werkzoekenden wil stimuleren
een zelfstandige activiteit in hoofdberoep op te starten. De maatregel trad in
werking op 15/03/2018.
De transitiepremie is van toepassing op uitkeringsgerechtigde werkzoekenden
tussen 45 en 65 jaar die starten als zelfstandige in hoofdberoep, na het volgen
van een pre-starterstraject. Het is een premie voor maximaal 24 maanden,
startend aan 1000€/maand en (per kwartaal) dalend tot 300€/maand voor het
laatste kwartaal.
Deze maatregel wordt gefinancierd met het krediet dat vrijkomt door de uitdoof
van de werkhervattingstoeslag. De kredietbehoefte voor 2019 wordt geraamd op
10.618 K euro.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

V laams Par le m e n t

VAK
8.761

VEK
8.761

VRK
0

0
1.857
0
10.618

0
1.857
0
10.618

0
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2CE-WT
TOTAAL
-

VAK
1.857
1.857

VEK
1.857
1.857

(duizend euro)

VRK

In het kader van de heroriëntering van de werkhervattingstoeslag naar de
transitiepremie wordt 1.857 K euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit de
werkhervattingstoeslag (JB0-1JDG2CE-WT) naar dit artikel.

JB0-1JDG2CX-IS – VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
VDAB gebruikt dit begrotingsartikel voor de kredieten in het kader van het W²
decreet. Bij uitvoering van het decreet werk-welzijn zijn zowel werk- als
zorgcoördinatoren voorzien, die gezamenlijke rapportering dienen op te stellen
voor de werk-welzijnstrajecten.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
910

VEK
910

VRK
0

15
630
0
1.555

15
630
0
1.555

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2CY-IS
TOTAAL
-

VAK
630
630

VEK
630
630

(duizend euro)

VRK

Het budget wordt in functie van het beoogde aantal werk-zorg trajecten
verhoogd met 630 K euro VAK/VEK vanuit de begroting van de VDAB (JB01JDG2CY-IS). Eenzelfde bedrag wordt beschikbaar gesteld voor de werk- en
zorgcoördinatoren vanuit een begrotingsartikel bij Welzijn (GB0-1GCD2EYIS).

JB0-1JDG2CY-IS – VDAB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB
inzake het bevorderen van transities naar werk en het faciliteren van werk, de
beleidskredieten voor de loopbaancheques en kredieten financiering van OCMW’s
in kader van de begeleiding van leefloners, de wijk-werk cheque en middelen
tijdelijke werkervaring.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018

VAK
517.020

VEK
517.204

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

8.239
1.116
- 267
526.108

8.239
1.116
- 451
526.108

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2CF-WT
Van JB0-1JBG2AC-PR
Van JB0-1JFG2FY-IS
Naar JB0-1JDG5CY-IS
Naar JB0-1JDG2CX-IS
Naar CB0-1CBX2AC-PR
TOTAAL

VAK
1.475
1.454
800
-1.930
-630
-53
1.116

VEK
1.475
1.454
800
-1.930
-630
-53
1.116

(duizend euro)

VRK

-

Er wordt 1.475 K euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit JB0-1JDG2CF-WT
(hervorming van de jongerenbonus) voor de financiering van de maatregel
tijdelijke werkervaring.

-

Er wordt 1.454 K euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit JB0-1JBG2AC-PR exDAC middelen voor acties VDAB Brussel.

-

Er wordt 800 K euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit JB0-1JFG2FY-IS voor de
verwachte verhoogde uitgave loopbaancheques. Er wordt rekening gehouden
met een stijging van 4% ten opzichte van het geraamde aantal cheques 2018
(krediet BA 2018 20.062 K euro wordt opgetrokken naar 20.862 K euro).

-

Er wordt 1.930 VAK/VEK gecompenseerd naar JB0-1JDG5CY-IS voor het
investeringsplan.

-

Er wordt 630 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar JB0-1JDG2CX-IS voor de
werk-zorgtrajecten.

-

Er wordt 53 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR in het
kader van het actieplan energie efficiëntie.
Andere bijstellingen
Terugzetten VEK-saldo
actieplan energie
efficiëntie
Terugname middelen
duaal leren
Minder ontvangst gesco’s
TOTAAL

-

VAK

VEK
-184

-180

-180

-87
-267

-87
-451

(duizend euro)

VRK

Terugzetten VEK-saldo actieplan energie efficiëntie:
Er is een bijstelling van -184 K euro VEK. Dit is het resterend VEK-saldo dat
nog in de kredietbasis BA 2018 zat.
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Terugname middelen duaal leren:
Er is een bijstelling van -180 K euro VAK/VEK voor duaal leren aan de provisie
onderwijs.

-

Minder ontvangst GESCO’s:
De toelage van de VDAB wordt bij BO 2019 verminderd met 87 K euro. Dit
betreft een verrekening bij de VDAB van de minderontvangst op
begrotingsartikel JB0-9JDGAAF-OW.

JB0-1JDG5CY-IS – VDAB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de VDAB toelage voor investeringsuitgaven, zowel
van roerende als onroerende goederen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
30.255
0
- 8.070
- 10.775
11.410

VEK
30.910
0
- 8.070
- 4.430
18.410

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDG2CY-IS
Naar JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL

VAK
1.930
-10.000
-8.070

VEK
1.930
-10.000
-8.070

(duizend euro)

VRK

-

Er wordt 1.930 K euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit JB0-1JDG2CY-IS naar
dit
begrotingsartikel
voor
de
uitvoering
van
het
meerjaarlijks
investeringsplan.

-

Het bedrag van 10.000 K euro dat bij BA 2018 éénmalig werd toegekend
vanuit de competitiviteitsprovisie (JB0-1JBG2AC-PR) in VAK/VEK voor
investeringen in de vernieuwing van het dienstverleningsmodel keren terug
naar de provisie.
Andere bijstellingen
Meerjaarlijks
investeringsplan
SALK T2
Betaalkrediet 50+
TOTAAL

VAK
-10.775

VEK
-1.507

-10.775

-2.000
-923
-4.430

(duizend euro)

VRK
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-

Bijstelling ‘Meerjaarlijks investeringsplan’
•
•

-

De theoretische investeringstoelage 2019 wordt berekend op 18.410 K
euro. Op basis van deze betaalkredieten gebeurt er een bijstelling van min
10.775 K euro VAK.
Het VEK-krediet wordt verminderd met 1.507 K euro naar aanleiding van
het meerjaarlijks investeringsplan.

Bijstelling ‘SALK T2’
Het correlatief krediet (VEK) wordt verminderd met het investeringskrediet
actieplan SALK oprichting T2-campus met name 2.000 K euro.

-

Toelichting bijstelling ‘Betaalkrediet 50+’
Het resterende betaalkrediet van 923 K euro (VAK/VEK)
tewerkstellingspremie 50+ wordt uit de kredietbasis verwijderd.

voor

de

2.3.3. TRANSITIE VAN UITTREDING NAAR BETAALDE ARBEID (INCL.
WERKBAARHEID)
JB0-1JDG2DA-WT – AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel betreft de kredieten voor de aanmoedigingspremies
landingsbanen. De raming van het krediet wordt beïnvloed door de betrokken
federale en Vlaamse regelgevingen. De Vlaamse premie komt immers bovenop
de federale uitkering. Door deze wijzigingen is de totale kost van nieuwe dossiers
landingsbanen gedaald.
Kredietevolutie:
Voor de dossier landingsbanen, toegekend in de periode 2001 t.e.m. 2017, die in
2019 doorlopen verwachten we een kost van 15.154 K euro (4.660 dossiers).
Voor de nieuw toegekende landingsbanen wordt in 2019 een kost geraamd van
240 K euro (150 dossiers).
Als totale kost voor het stelsel wordt dus 15.394 K euro voorzien. Bij BA 2018
was dit nog 16.715 K euro.
(duizend euro)

BA 2018

VAK
16.715

VEK
16.715

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
0
- 1.321
15.394

0
0
- 1.321
15.394

0
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Daling aantal
dossiers landingsbanen
2019
TOTAAL

VAK
-1.321

VEK
-1.321

-1.321

-1.321

(duizend euro)

VRK

De daling in VAK/VEK met 1.321 K euro t.o.v. BA 2018 is het gevolg van de
wijzigingen in de betrokken federale en Vlaamse regelgevingen.
JB0-1JDG2DB-WT – ERVARINGSFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op 31/12/2015 werd het Ervaringsfonds stopgezet. De maatregel werd samen
met het loopbaan-en diversiteitsbeleid hervormd naar het nieuwe beleid ‘Focus
op Talent’.
Er gebeuren op dit begrotingsartikel enkel nog uitbetalingen van subsidies met
betrekking tot dossiers voorgaande jaren. Er is voor 2019 een VEK-behoefte van
921 K euro voorzien.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
0

VEK
1.307

VRK
0

0
0
0
0

0
- 386
0
921

0
0
0
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDG2AA-WT
TOTAAL
-

VAK

VEK
-386
-386

(duizend euro)

VRK

Er wordt een bedrag van 386 K euro VEK gecompenseerd naar
begrotingsartikel
JB0-1JDG2AA-WT
’ondersteuning
van
het
tewerkstellingsbeleid’ om het VEK-tekort op dit begrotingsartikel in 2019 op
te vangen, als gevolg van enkele engagementen in de loop van 2018,
waarvoor geen betalingen meer kunnen gebeuren in 2018.

2.3.4. TRANSITIE VAN ZORG/HUISHOUDENS NAAR BETAALDE ARBEID
JB0-1JDG2EA-WT – DIENSTENCHEQUES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel betreft het stelsel van de dienstencheques. Dit stelsel
beoogt de activering van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden, de
bestrijding van zwartwerk en de ondersteuning van werkenden in hun combinatie
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arbeid-privé. Deze maatregel draagt dan ook bij tot de beleidsdoelstelling
‘Investeren om potentieel te creëren – in wendbare werknemers en
ondernemingen’.
Het beleidskrediet dienstencheques is de resultante van volgende financiële
stromen: betaling subsidies (gewone stelsel en moederschapshulp) en
administratiekosten aan de uitgiftemaatschappij Sodexo, de ondersteuning van
dienstenchequebedrijven via het opleidingsfonds en terugvorderingen in het
kader van het dienstenchequestelsel. Voor de laatstgenoemde stroom, zie
ontvangstenartikel JB0-9JDGAEA-OW.
Voor de budgettaire inschatting van de uitgaven wordt er gebruik gemaakt van
een meervoudig lineair regressiemodel met als resultante het aantal door de
gebruiker bij Sodexo aangekochte dienstencheques.
Kredietevolutie:
Voor 2019 wordt een groei in het aantal aangekochte dienstencheques van
3,24% voorspeld ten opzichte van 2018. Op basis hiervan wordt een uitgave van
1.256.419 K euro VAK/VEK geraamd.
Verder is er 15.921 K euro VAK/VEK nodig
administratiekost van de uitgiftemaatschappij.

voor de betaling

van

de

Daarnaast wordt nog rekening gehouden met een boete in het kader van het niet
halen van de doelstellingen met betrekking tot het aandeel elektronische
dienstencheques. De boete wordt geraamd op 7.485 K euro VAK/VEK en wordt in
mindering gebracht van de uitgaven.
Daarnaast worden de creditnota’s voor vervallen dienstencheques in mindering
gebracht van de uitgaven voor een bedrag van 12.612 K euro VAK/VEK.
De uitgave voor het opleidingsfonds blijft behouden op 4.339 K euro VAK/VEK.
Al deze bovenstaande elementen resulteren in een benodigd krediet voor 2019
van 1.256.582 K euro VAK/VEK.
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
1.176.920
28.390
0
51.272
1.256.582

VEK
1.176.920
28.390
0
51.272
1.256.582

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Groei aankoop
dienstencheques
TOTAAL
-

VAK
51.272

VEK
51.272

51.272

51.272

(duizend euro)

VRK

Toelichting bijstelling ‘Groei aankoop dienstencheques’
In de tabel netto-beleidsruimte wordt een actualisatie van het beleids- en
betaalkrediet opgenomen van plus 51.272 K euro. Het prognosemodel
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voorspelt immers een groei van de aankoop van dienstencheques (3,24% tov
2018).
JB0-1JDG2EB-WT – AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVÉ
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de aanmoedigingspremies openbare
sector (in uitdoof sinds 2 september 2016 met de ingang van het Zorgkrediet),
privésector en social profit (excl. landingsbanen).
Kredietevolutie:
•

Openbare sector:
Door de integratie van de aanmoedigingspremies openbare sector in het
Vlaams Zorgkrediet wordt er in 2019 geen krediet meer voorzien voor dit
stelsel. De laatste lopende dossiers stopten immers op 31/08/2018.

•

Social profit sector (excl. landingsbanen):
Voor 2019 wordt de licht stijgende trend -die zich ook manifesteert in 2018doorgetrokken. Er wordt uitgegaan van 5.900 dossiers (voor 2018 werden
5.814 dossiers geraamd). Dit vertaalt zich in een kredietbehoefte van 4.901
K euro (incl. index).

•

Privé sector:
Voor 2019 gaan we uit van 35.000 goedgekeurde dossiers (voor 2018
werden 34.923 dossiers geraamd). We gaan dus ook hier uit van een lichte
stijging. Dit betekent dat in 2019 een krediet van 14.148 K euro (incl.index)
nodig is.

Voor beide stelsels samen wordt het krediet dus geraamd op 19.049 K euro in
VAK/VEK.
(duizend euro)

BA 2018

VAK
19.389

VEK
19.389

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

339
0
- 679
19.049

339
0
- 679
19.049

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Stopzetting
aanmoedigingspremies
openbare sector
TOTAAL
-

VAK
-679

VEK
-679

-679

-679

(duizend euro)

VRK

Voor
2019
wordt
er
geen
krediet
meer
voorzien
voor
de
aanmoedigingspremies openbare sector aangezien de laatste lopende dossiers
stopten op 31/8/18. Ondanks de lichte stijging die we verwachten in het
aantal dossiers voor de social profit sector en de privé sector, doet zich op het
niveau van het gehele begrotingsartikel toch een daling voor in het nodige
budget van 679 K euro.
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JB0-1JDG2EC-WT – VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMS GEWEST
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2016 tot toekenning van de
onderbrekingsuitkeringen
voor
zorgkrediet
wijzigde
het
stelsel
van
loopbaanonderbrekingen openbare sector. Voor nieuwe aanvragen is er sinds 2
september 2016 enkel nog een Vlaamse premie voor zorg of opleiding, waarbij
de
vroegere
federale
uitkering
wordt
samengenomen
met
de
aanmoedigingspremie (één geïntegreerde uitkering voor zorgverlof). De
aanmoedigingspremies bovenop de federale thematische verloven zijn stopgezet.
Dit begrotingsartikel betreft het stelsel voor zorgkrediet lokale en provinciale
besturen (Gewestbevoegdheidsmaterie). De maatregel zorgkrediet draagt bij tot
de realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Investeren om potentieel te creëren in
wendbare werknemers en ondernemingen’.
Voor de raming van de uitgaven voor het Vlaams Zorgkrediet wordt vertrokken
vanuit een prognose voor gewest- en gemeenschapsbevoegdheid samen (het
huidig begrotingsartikel en het volgende begrotingsartikel JB0-1JDG2ED-WT).
Kredietevolutie:
Lopende dossiers loopbaanonderbreking
Op basis van de RVA-cijfers met betrekking tot de lopende dossiers
loopbaanonderbreking, opgedeeld naar gemeenschap en gewest, komen we voor
BO 2019 tot een kredietbehoefte van 36.417 K euro. Bij BA 2018 was dit nog
39.093 K euro. De kredietbehoefte BO 2019 ligt dus 2.676 K euro lager dan bij
BA 2018. Dit is een daling met 6,8%.
Vlaams Zorgkrediet.
De evolutie van het aantal aanvragen tijdens de eerste maanden van 2018 lijkt
aan te geven dat het aantal aanvragen in 2018 in de realiteit hoger zal liggen dan
oorspronkelijk werd ingeschat. (Het gaat hier voor alle duidelijkheid zowel om de
dossiers die onder het begrotingsartikel JB0-1JDG2ED-WT (VO en onderwijs)
vallen, als diegene onder JB0-1JDG2EC-WT (lokale besturen). Op het einde van
de berekening gebeurt de opsplitsing over deze beide begrotingsartikels).
In deze raming wordt ook rekening gehouden met de extra instroom die kan
voortvloeien uit het feit dat het oude stelsel van de loopbaanonderbreking voor
de lokale besturen nog 5 jaar kon opgenomen worden (in 2016).
Ook wordt in de berekening informatie meegenomen aangaande het gemiddeld
bedrag en de looptijd van het zorgkrediet, het regime waarin het zorgkrediet
opgenomen wordt (voltijds, ½ of 1/5) en het feit of het al dan niet gaat om
alleenstaande ouders.
De raming resulteert uiteindelijk in een benodigd krediet van 32.648 K euro.
Opgesplitst naar gewest en gemeenschap gaat het om:
- 13.059 K euro voor gewest (JB0-1JDG2EC-WT)
- 19.589 K euro voor gemeenschap (JB0-1JDG2ED-WT)
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Totale kost lopende dossiers loopbaanonderbreking en zorgkrediet (gewest)
BO 2019
36.417

Lopende dossiers
loopbaanonderbreking:
Vlaams zorgkrediet:
TOTAAL

13.059
49.476

Om de dossiers in 2019 te financieren is (rekening houdend met de index van
1.037 K euro) een budget van 50.513 K euro nodig.
(duizend euro)

BA 2018

VAK
51.874

VEK
51.874

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

1.037
- 2.582
184
50.513

1.037
- 2.582
184
50.513

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
B2. Compensaties
Naar JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
- 2.582
- 2.582

VRK

Er wordt 2.582 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar JB0-1JBG2AC-PR
‘Competitiviteitsprovisie’ om de eenmalige herverdeling die doorgevoerd werd
bij BA 2018 van de competitiviteitsprovisie naar dit begrotingsartikel terug te
draaien.
B3. Andere bijstellingen
Kredietbehoefte BO 2019
zorgkrediet (open end)
TOTAAL

-

VAK
- 2.582
- 2.582

VAK
184

VEK
184

184

184

-

(duizend euro)

VRK

De kredietbehoefte op dit begrotingsartikel bedraagt bij BO 2019 50.315 K
euro (rekening houdend met de index). Het verschil tussen de
kredietbehoefte bij BA 2018 en bij BO 2019 (na teruggave van de middelen
naar de competitiviteitsprovisie), wordt opgevangen door een bijstelling
vanuit de algemene middelen ten belope van 184 K euro.

JB0-1JDG2ED-WT – VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2016 tot toekenning van de
onderbrekingsuitkeringen
voor
zorgkrediet
wijzigde
het
stelsel
van
loopbaanonderbrekingen openbare sector. Voor nieuwe aanvragen is er sinds 2
september 2016 enkel nog een Vlaamse premie voor zorg of opleiding, waarbij
de
vroegere
federale
uitkering
wordt
samengenomen
met
de
aanmoedigingspremie (één geïntegreerde uitkering voor zorgverlof). De
aanmoedigingspremies bovenop de federale thematische verloven zijn stopgezet.
Dit begrotingsartikel betreft het stelsel voor zorgkrediet onderwijs en VO
(Gemeenschapsmaterie). De maatregel zorgkrediet draagt bij tot de realisatie
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van de beleidsdoelstelling ‘Investeren om potentieel te creëren in wendbare
werknemers en ondernemingen’.
Voor de raming van de uitgaven voor het Vlaams Zorgkrediet wordt vertrokken
vanuit een prognose voor gewest- en gemeenschapsbevoegdheid samen (het
huidig begrotingsartikel en het vorige begrotingsartikel JB0-1JDG2EC-WT).
Lopende dossiers loopbaanonderbreking
Op basis van de RVA-cijfers met betrekking tot de lopende dossiers
loopbaanonderbreking, opgedeeld naar gemeenschap en gewest, komen we voor
BO 2019 tot een kredietbehoefte van 36.034 K euro. Bij BA 2018 was dit nog
37.359 K euro. De kredietbehoefte BO 2019 ligt dus 1.325 K euro lager dan bij
BA 2018. Dit is een daling met 3,5%.
Vlaams Zorgkrediet
De evolutie van het aantal aanvragen tijdens de eerste maanden van 2018 lijkt
aan te geven dat het aantal aanvragen in 2018 in de realiteit hoger zal liggen dan
oorspronkelijk werd ingeschat. (Het gaat hier voor alle duidelijkheid zowel om de
dossiers die onder het begrotingsartikel JB0-1JDG2ED-WT (VO en onderwijs)
vallen, als diegene onder JB0-1JDG2EC-WT (lokale besturen). Op het einde van
de berekening gebeurt de opsplitsing over deze beide begrotingsartikels).
In deze raming wordt ook rekening gehouden met de extra instroom die kan
voortvloeien uit het feit dat het oude stelsel van de loopbaanonderbreking voor
de lokale besturen nog 5 jaar kon opgenomen worden (in 2016).
Ook wordt in de berekening informatie meegenomen aangaande het gemiddeld
bedrag en de looptijd van het zorgkrediet, het regime waarin het zorgkrediet
opgenomen wordt (voltijds, ½ of 1/5) en het feit of het al dan niet gaat om
alleenstaande ouders.
De raming resulteert uiteindelijk in een benodigd krediet van 32.648 K euro.
Opgesplitst naar gewest en gemeenschap gaat het om:
- 19.589 K euro voor gemeenschap (JB0-1JDG2ED-WT)
- 13.059 K euro voor gewest (JB0-1JDG2EC-WT)
Totale kost lopende dossiers loopbaanonderbreking en zorgkrediet (gewest)
Lopende dossiers
loopbaanonderbreking:
Vlaams zorgkrediet:
TOTAAL

BO 2019
36.034
19.589
55.623

Om de dossiers in 2019 te financieren is (rekening houdend met de index van
1.028 K euro) een budget van 56.651 K euro nodig.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019
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VAK
51.380
1.028
- 3.873
8.116
56.651

VEK
51.380
1.028
- 3.873
8.116
56.651

VRK
0
0
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JBG2AC-PR
TOTAAL
-

VEK
- 3.873
- 3.873

(duizend euro)

VRK

Er wordt 3.873 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar JB0-1JBG2AC-PR
‘Competitiviteitsprovisie’ om de eenmalige herverdeling die doorgevoerd werd
bij BA 2018 van de competitiviteitsprovisie naar dit begrotingsartikel terug te
draaien.
Andere bijstellingen
Kredietbehoefte BO 2019
zorgkrediet (open end)
TOTAAL

-

VAK
- 3.873
- 3.873

VAK
8.116

VEK
8.116

8.116

8.116

(duizend euro)

VRK

De kredietbehoefte op dit begrotingsartikel bedraagt bij BO 2019 56.651 K
euro (rekening houdend met de index). Het verschil tussen de
kredietbehoefte bij BA 2018 en bij BO 2019 (na teruggave van de middelen
naar de competitiviteitsprovisie), wordt opgevangen door een bijstelling
vanuit de algemene middelen ten belope van 8.116 K euro.

2.4. PROGRAMMA JE – INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND
TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE
NODEN
EN
DIENSTEN
EN
HET
FACILITEREN
VAN
SOCIAAL
ONDERNEMERSCHAP
EN
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
2.4.1. TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID
JB0-1JEC2CA-WT – COLLECTIEF MAATWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan Strategische Doelstelling ‘Iedereen aan het
werk/iedereen participeert’. Vanaf 1 januari 2019 wordt er uitvoering gegeven
aan het nieuwe maatwerkdecreet. Deze maatregel brengt drie bestaande
maatregelen samen in één nieuw kader namelijk: de beschutte werkplaatsen, de
sociale werkplaatsen en de invoegbedrijven, waarbij de bestaande beschutte
werkplaatsen en sociale werkplaatsen zullen omgeschakeld
worden naar
maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen én de invoegbedrijven zullen
uitdoven.
De erkende maatwerkbedrijven krijgen volgens dit nieuwe decreet een subsidie
berekend aan de hand van een percentage van de jaarlijkse loonkost van de
tewerkgestelde doelgroepwerknemers.
Het totale beschikbare krediet bedraagt 393.144 K euro VAK en 393.744 K euro
VEK.
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018

VAK
372.908

VEK
373.236

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

7.149
1.087
12.000
393.144

7.149
1.087
12.272
393.744

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JEC2GA-WT
TOTAAL

VAK
1.087
1.087

VEK
1.087
1.087

(duizend euro)

VRK

-

In het kader van de regularisatie gesco’s wordt er gedurende een periode van
4 jaar jaarlijks 25% van de regularisatiepremie overgeheveld vanuit het
begrotingsartikel JB0-1JEC2GA-WT naar dit begrotingsartikel. Op deze maner
worden de betrokken arbeidsplaatsen fasegewijs geïntegreerd in de
regelgeving maatwerk. In 2019 betreft dit een bedrag van 842 K euro
VAK/VEK.

-

De kostprijs van het groeipad 2018 van 500 VTE werd conform het
begrotingsakkoord op kruissnelheid geraamd op 10.096 K euro. Het verschil
ten aanzien van de bij BO 2018 ontvangen kredieten (9.850 K euro) van 245
K euro is gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel JB0-1JEC2GA-WT naar
dit artikel.
Andere bijstellingen
Nieuw beleid groeipad
Nieuw beleid
investeringsoproep 2019
Actualisatie
betaalkalender
investeringsoproep 2018
Éénmalig krediet
investeringsoproep 2018
Actualisatie
betaalkalender
investeringsoproep 2017
TOTAAL

VAK
10.000
6.000

VEK
10.000
6.000

(duizend euro)

VRK

600
-4.000

-4.000
-328

12.000

12.272

-

‘Nieuw beleid groeipad'
In de tabel netto-beleidsruimte wordt 10.000 K euro (VAK/VEK) aan nieuwe
beleidsruimte toegekend voor een bijkomend groeipad onder het
Maatwerkdecreet.

-

‘Nieuw beleid investeringsoproep 2019’

-

‘Eénmalig krediet investeringsoproep 2018’ en ‘Actualisatie betaalkalender
investeringsoproep 2018’

In de tabel netto-beleidsruimte wordt 6.000 K euro (VAK/VEK) aan éénmalige
beleidsimpuls weergegeven. Dit krediet is voorzien
voor een
investeringsoproep in de sociale economie.
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De extra beleidsruimte van 4.000 K euro (VAK/VEK) die bij
begrotingsaanpassing 2018 werd toegekend was voor een éénmalige
investeringsoproep. Dit bedrag wordt voor 4.000 K euro uit de kredietbasis
verwijderd in VAK en voor 3.400 K euro in VEK. Het resterende bedrag van
600 K euro VEK wordt behouden voor de afrekening van deze oproep in 2019
te betalen.
-

‘Actualisatie betaalkalender investeringsoproep 2017’
Bij BO 2018 werd er voor de actualisatie van de betaalkalender van de
eenmalige investeringsoproep 2017 nog 1.973 K euro toegekend in VEKbijstelling. Bij BA 2018 werd reeds 1.645 K euro teruggeven. Deze
investeringsoproep is volledig afgerekend, het resterende gedeelte, met name
328 K euro VEK, kan dus uit de kredietbasis worden verwijderd.

JB0-1JEC2CB-WT – LOKALE DIENSTENECONOMIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de maatregel ‘Lokale
Diensteneconomie’ waarbij via de uitbouw van een lokaal dienstenaanbod
tewerkstellingskansen worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers. Een
inschakelingstraject binnen een LDE-onderneming geeft een doelgroepwerknemer
de kans om:
-

opnieuw aansluiting bij de reguliere arbeidsmarkt te vinden
hun zelfredzaamheid te verhogen en hindernissen waarmee ze geconfronteerd
worden te overwinnen.

Op die manier geeft het begrotingsartikel zowel gestalte aan Strategische
Doelstelling
‘Iedereen aan het werk/iedereen participeert’ als aan
de
Strategische Doelstelling ‘Lokaal maatschappelijk surplus realiseren’.
Voor de structurele ondersteuning van de LDE-organisaties is een krediet van
27.729 K euro (inclusief index) VAK/VEK voorzien. Dit bedrag is geraamd op
basis van een invulling van 91,5%. Vanaf 2019 zijn enkel de nieuwe
subsidieregels van toepassing. Dit betekent dat de financiële overgangsperiode
werd beëindigd.
Naast de structurele ondersteuning van LDE-organisaties bevat dit
begrotingsartikel bijkomende ondersteuningsmiddelen, afgesproken in het vierde
Vlaams
Intersectorale
Akkoord.
Dit
betreft
een
subsidie
voor
managementondersteuning en een tussenkomst in de eindejaarspremie voor
doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld in alle binnen de LDE gelabelde- organisaties die onder het toepassingsgebied van het
intersectoraal akkoord vallen. De geraamde uitgave betreft 1.000 K euro
VAK/VEK.
Er wordt tot slot een bedrag van 141 K euro VAK/VEK voorzien voor de
regularisatie GESCO’s.
Het totaal beschikbare krediet (VAK/VEK) bedraagt 28.870 K euro (VAK/VEK).
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Kredietevolutie:

(duizend euro)

BA 2018

VAK
28.221

VEK
28.221

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

508
141
0
28.870

508
141
0
28.870

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JEC2GA-WT
TOTAAL
-

VAK
141
141

VEK
141
141

(duizend euro)

VRK

Er wordt een bedrag van 141 K euro gecompenseerd van JB0-1JEC2GA-WT
naar dit begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de ex-gesco’s
veralgemeend stelsel in de structurele maatregel LDE.

JB0-1JEC2CC-WT – ARBEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan de Strategische Doelstelling ‘Iedereen aan
het werk/iedereen participeert’. De maatregel arbeidszorg wil arbeidsmatige
activiteiten aanbieden aan personen die nood hebben aan of de behoefte voelen
om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn om in het reguliere of
beschermde arbeidscircuit te functioneren. De maatregel arbeidszorg is nog deels
structureel verankerd in de regelgeving sociale werkplaatsen en wordt deels via
jaarlijkse subsidiebesluiten uitbetaald.
Een krediet van 2.346 K euro (inclusief index) VAK/VEK wordt ter beschikking
gesteld voor de financiering van de loonkostsubsidies voor omkaderingspersoneel
dat instaat voor de dagdagelijkse begeleiding van de arbeidszorgmedewerkers.
Dit luik wordt ook wel structurele arbeidszorg genoemd.
Via subsidiebesluiten wordt daarnaast nog een krediet van 1.344 K euro (inclusief
index) VAK/VEK voorzien.
Tot slot bevat dit begrotingsartikel 1.122 K euro (inclusief index) op kruissnelheid
die -aansluitend op de gefaseerde uitvoering van het Werk-Zorg decreet van
25/04/2014- zullen worden aangewend voor een experiment “activerende
arbeidszorg”, waarbij personen voor een beperkte periode doorstroomgericht
worden ingezet met de uiteindelijke doelstelling een betaalde tewerkstelling
binnen de sociale economie.
Uitgezonderd index blijft het krediet ongewijzigd ten opzichte van BA 2018.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
4.727

VEK
4.727

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

85
0
0
4.812

85
0
0
4.812

0
0
0
0

JB0-1JEC2CD-WT – SINE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De SINE-maatregel is gelinkt aan de Strategische Doelstelling (SD) 1 ‘Iedereen
aan het werk/iedereen participeert’. De SINE-maatregel stimuleert de
herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de sociale
inschakelingseconomie via het actieve gebruik van de werkloosheidsuitkeringen.
Erkende sociale inschakelingsbedrijven en sociale inschakelingsinitiatieven
schakelen uitkeringsgerechtigde volledige werkloze laaggeschoolden in en
ontvangen hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een RVAloonpremie en een RSZ of ex-Dibiss-doelgroepkorting.
De kredieten voor 2019 worden verlaagd tot het uitvoeringsniveau van 2017
(50.532 K euro) vermeerderd met een index (1% 2018, 2% 2019).
Het totaal beschikbare krediet bedraagt 52.058 K euro VAK/VEK.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
56.655

VEK
56.655

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
0
- 4.597
52.058

0
0
- 4.597
52.058

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Uitvoering 2017
TOTAAL

-

VAK
-4.597
-4.597

VEK
-4.597
-4.597

(duizend euro)

VRK

‘Uitvoering 2017’
Het SINE-krediet werd overeenkomstig de ramingen van de federale
operatoren RVA en RSZ bijgesteld tot het uitvoeringscijfer van 2017 inclusief
index.
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JB0-1JEC2CE-WT – DOELGROEPVERMINDERING GESCO'S SOCIALE
WERKPLAATSEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten van de doelgroepvermindering GESCO’s
maatwerkbedrijven
ex-sociale
werkplaatsen,
bestaande
uit
een
deel
doelgroepwerknemers met een psychosociale arbeidsproblematiek en hun
begeleiders.
Het krediet wordt bijgesteld tot de prefiguratie voor 2018 van RSZ (18.278 K
euro) inclusief de index op dit begrotingsartikel: 18.876 K euro.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
19.912
398
0
- 1.634
18.676

VEK
19.912
398
0
- 1.634
18.676

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Raming RSZ 2018
TOTAAL
-

VAK
-1.634
-1.634

(duizend euro)

VEK
-1.634
-1.634

VRK

‘Raming RSZ 2018’
De prefiguratie voor 2018 door de federale operator RSZ werd overgenomen.
Dit houdt een vermindering in met 1.634 K euro.

2.4.2.
HET
ONDERSTEUNEN
ONDERNEMERSCHAP

VAN

DUURZAAM

EN

SOCIAAL

JB0-1JEC2GA-WT – ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN
DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel is zowel gelinkt aan de Strategische Doelstelling ‘Investeren
in een duurzame economie voor Vlaanderen’ als aan de Strategische Doelstelling
2 ‘Lokaal maatschappelijk surplus realiseren, door de financiering van de regierol
van de gemeenten op vlak van de lokale sociale economie (SE).
In uitvoering van het Decreet betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van 17/02/2012 bevat dit
begrotingsartikel de kredieten voor de ondersteuningsmaatregelen SE en MVO.
De ondersteuning gebeurt zowel op het niveau van de individuele onderneming
als collectief voor de gehele sector.
De volgende initiatieven worden voorzien voor het uitvoeren van het
ondersteuningsdecreet: inrichting collectieve dienstverlening aan de sociale-
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economieondernemingen, steun voor innovatie en steun voor het bevorderen van
het sociaal ondernemerschap (MVO en coöperatief ondernemen). Voor dit alles
wordt een krediet van 3.558 K euro VAK voorzien.
Andere diverse acties binnen het ondersteuningsdecreet zijn: de mogelijkheid tot
het toekennen van financiële ondersteuning op maat (145 K euro), subsidie voor
managementadvies (300 K euro), steun aan de gemeenten die een regierol op
vlak van lokale SE opnemen (1.875 K euro).
Naast de kredieten die verankerd zijn in het ondersteuningsdecreet omvat dit
begrotingsartikel ook de kredieten voor de vormingsfondsen in het kader van VIA
IV akkoord (1.252 K euro) en een krediet voor de fasegewijze inkanteling van de
ex-GESCO’s
binnen
het
reguliere
kader
van
maatwerk
en
lokale
diensteneconomie (804 K euro).
Dit geeft een VAK-budget van 7.934 K euro.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
9.061

VEK
9.061

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

101
- 1.228
0
7.934

101
- 1.228
0
7.934

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JEC2CA-WT
Naar JB0-1JEC2CB-WT
TOTAAL

VAK
-1.087
-141
-1.228

VEK
-1.087
-141
-1.228

(duizend euro)

VRK

-

In het kader van de regularisatie ex-gesco’s veralgemeend stelsel zal er 842
K euro VAK/VEK worden gecompenseerd naar begrotingsartikel JB0-1JEC2CAWT voor de opname van deze arbeidsplaatsen binnen het structurele kader
van maatwerk.

-

De kostprijs van het groeipad BW/SW van 500 VTE werd conform het
begrotingsakkoord op kruissnelheid geraamd op 10.096 K euro. Het verschil
tussen het toegekende krediet bij BO 2018 (9.850 K euro) en de geraamde
kostprijs wordt gecompenseerd vanuit dit begrotingsartikel naar JB01JEC2CA-WT. De compensatie bedraagt 245 K euro VAK/VEK.

-

Er wordt 141 K euro VAK/VEK gecompenseerd van JB0-1JEC2GA-WT naar
JB0-1JEC2CB-WT in het kader van regularisatie ex-gesco’s veralgemeend
stelsel.

JB0-1JEC2GB-PA – HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE
SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het begrotingsjaar 2019 zal er evenals in 2017 en 2018 een krediet van 5.000
K euro VAK/VEK ter beschikking zijn voor leningen in het kader van investeringen
in hernieuwbare energie bestemd. Deze middelen zijn bestemd voor initiatieven
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binnen de sociale
maatwerkbedrijven.

economie

in

eerste

instantie

gericht

naar

de

Onder investeringen in hernieuwbare energie wordt in eerste instantie begrepen
plaatsing van nieuwe zonnepanelen, vervanging van bestaande panelen of een
uitbreiding van de installatie. Daarnaast behoren het plaatsen van een
zonneboiler, warmtepomp en investeringen in windenergie ook tot de
mogelijkheid.
De kapitaalaflossingen van de leningen komen terecht op het begrotingsartikel
JB0-9JECAGB-OP. De renteontvangsten komen daarentegen toe op het
begrotingsartikel JB0-9JECAGA-OW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
5.000

VEK
5.000

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
0
0
5.000

0
0
0
5.000

0
0
0
0

2.5. PROGRAMMA JF – VERSTERKEN VAN COMPETENTIES
WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS

VOOR

2.5.1. TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID
JB0-1JFG2FA-WT – SOCIALE PROMOTIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale
promotie, voorziet dat vergoedingen voor sociale promotie kunnen toegekend
worden aan:
1. werknemers die cursussen volgen om hun intellectuele, morele en
sociale vorming te vervolmaken (= dagcursussen).
Deze cursussen worden gegeven door erkende jeugdorganisaties of door
de representatieve werknemersorganisaties, eventueel in samenwerking
met de werkgevers.
2. werknemers die met het oog op de verhoging van hun
beroepskwalificaties met goed gevolg een volledige cyclus van het
avond- of weekendonderwijs hebben beëindigd.
Kredietevolutie:
Voor 2016, 2017 en 2018 werd steeds een krediet van 125.000 euro voorzien.
Door het eindigen van het systeem van sociale promotie op 31/12/2018 moeten
begin 2019 enkel nog de betalingen uitgevoerd worden voor de cursussen die
eind 2018 worden georganiseerd. De aanvragen hiervoor kunnen tot 31 januari
2019 ingediend worden.
Begin 2018 werd er 13 K euro betaald voor de cursussen die op het einde van
2017 werden georganiseerd. Rekening houdend met een aantrekkingseffect dat
kan ontstaan door het einde van de maatregel, wordt er voor 2019 een budget
voorzien van 30 K euro VAK/VEK.
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(duizend euro)

BA 2018
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

VAK
125
0
- 95
0
30

VEK
125
0
- 95
0
30

VRK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JFG2FB-WT
TOTAAL
-

VAK
-95
-95

VEK
-95
-95

(duizend euro)

VRK

Er wordt 95 K euro VAK/VEK van de middelen die vrijkomen uit de maatregel
sociale promotie gecompenseerd naar het opleidingsverlof (JB0-1JFG2FBWT).

JB0-1JFG2FB-WT – BETAALD EDUCATIEF VERLOF + START-EN STAGEBONUS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Start- en stagebonus
De start- en stagebonussen zijn premies voor respectievelijk jongeren
(startbonus) en werkgevers (stagebonus). De startbonus richt zich tot jongeren
in de deeltijdse leerplicht en die onderwijs met een beperkt leerplan volgen of
een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht. De stagebonus
richt zich tot werkgevers die bovenstaande jongeren tewerkstellen of opleiden.
Vanaf 1 september 2018 wordt dit stelsel hervormd (principiële goedkeuring
Vlaamse Regering op 25 mei 2018). De start- en stagebonus wordt hierdoor
administratief vereenvoudigd en tevens gealigneerd op het gewijzigde landschap
voor alternerende opleidingen. Jongeren komen dan in aanmerking voor een
bonus als ze een alternerende opleiding volgen met een van volgende
overeenkomsten:
de
stageovereenkomst
alternerende
opleiding,
de
overeenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst.
Betaald educatief verlof
Betaald educatief verlof (BEV) is het recht dat door de herstelwet van 22 maart
1985 wordt toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende
opleidingen te volgen met behoud van loon. De werknemers die educatief verlof
opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon (begrensd). De
werkgever kan per schooljaar een terugbetaling aanvragen van de uren betaald
educatief verlof die hij heeft toegekend. De terugbetaling aan de werkgever
gebeurt op basis van een forfaitair bedrag per toegekend uur educatief verlof.
Het bedrag van dat forfait werd bij BVR van 4 december 2015 vastgelegd op
21,30 euro vanaf het schooljaar 2014-15.
Kredietevolutie:
Start- en stagebonus
Omwille van de hervorming van het stelsel van deeltijds leren en werken en de
uitbreiding naar alternerende opleidingen in het voltijds onderwijs, zal het
potentieel aantal rechthebbenden op een start- en stagebonus stijgen en dus ook
de benodigde kredieten.
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In de nota bij het ‘Ontwerp van BVR betreffende de start- en stagebonus’, dat
goedgekeurd werd op de VR op 25 mei 2018, werd een beschikbaar krediet van
3.970 K euro VAK/VEK voorzien voor de hervormde start- en stagebonus.
Betaald educatief verlof
In het begrotingsjaar 2019 zullen de schuldvorderingen betaald educatief verlof
met betrekking tot het schooljaar 2017-2018 uitbetaald worden. Voor deze
betalingen wordt voor 2019 een bedrag van 66.871 K euro VAK/VEK geraamd.
De geplande hervorming van de opleidingsincentives zoals bepaald in het VESOCakkoord tussen de Vlaamse regering en de sociale partners (11 juli 2017) wordt
juridisch
verder
uitgewerkt
(decreet
en
uitvoeringsbesluit
Vlaams
opleidingsverlof), maar zal naar inschatting nog geen impact hebben op de
uitbetaling van de schuldvorderingen m.b.t. schooljaar 2017-2018. De middelen
die vrijkomen naar aanleiding van uitdoof van de maatregel sociale promotie (95
K euro VAK/VEK) worden gecompenseerd naar dit begrotingsartikel.
Het totale gevraagde budget 2019 voor het begrotingsartikel JB0-1JFG2FB-WT
bedraagt aldus 70.936 K euro.
(duizend euro)

BA 2018

VAK
70.841

VEK
70.841

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

0
95
0
70.936

0
95
0
70.936

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JFG2FA-WT
TOTAAL
-

VAK
95
95

VEK
95
95

(duizend euro)

VRK

Er wordt 95 K euro VAK/VEK gecompenseerd naar dit artikel voor het
opleidingsverlof. De 95 K euro komt van begrotingsartikel JB0-1JFG2FA-WT.
Het gaat om middelen die vrijkomen uit de maatregel sociale promotie.

JB0-1JFG2FX-IS – SYNTRA - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
De toelage voor SYNTRA Vlaanderen draagt bij aan de werkregie van duaal leren
en aan de leertijd en de ondernemersvorming via de ondernemerschapstrajecten
van de SYNTRA vzw.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
68.392

VEK
68.392

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

1.018
1.383
- 572
70.221

1.018
1.383
- 572
70.221

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JBG2AB-PR
Van FC0-1FBE2AA-PR
Naar JB0-1JBG2AC-PR
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
1.121
879
-600
-15
-2
1.383

VEK
1.121
879
-600
-15
-2
1.383

(duizend euro)

VRK

-

Er wordt plus 621 duizend euro eenmalig gecompenseerd vanuit
begrotingsartikel JB0-1JBG2AB-PR naar het begrotingsartikel JB0-1JFG2FX-IS
voor de financiering van de proeftuinen “schoolbank op de werkplek” van de
SYNTRA vzw conform het BVR tot uitbreiding van het tijdelijke project
“schoolbank op de werkplek” rond duaal leren en houdende diverse
maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon
secundair onderwijs (VR 2018 1805 DOC.0494/1BIS).

-

Er wordt een eenmalige compensatie van plus 500 duizend euro uitgevoerd
voor de communicatie campagne duaal leren 2019 vanuit het
begrotingsartikel JB0-1JBG2AB-PR.

-

Er wordt eenmalig plus 879 duizend euro subsidies gecompenseerd van
begrotingsartikel FC0-1FBE2AA-PR naar begrotingsartikel JB0-1JFG2FX-IS
voor de financiering van de proeftuinen “schoolbank op de werkplek” van de
SYNTRA vzw conform het BVR tot uitbreiding van het tijdelijke project
“schoolbank op de werkplek” rond duaal leren en houdende diverse
maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon
secundair onderwijs (VR 2018 1805 DOC.0494/1BIS).

-

Er wordt een compensatie van min 600 duizend euro uitgevoerd omwille van
het einde van de eenmalige digitaliseringsinspanning duaal leren. De
middelen keren terug naar het begrotingsartikel JB0-1JBG2AC-PR.

-

Er wordt min 15 duizend euro gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO voor de
overheveling van de loonkost van personeel naar het dienstencentrum
boekhouding en min 2 duizend euro gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-WT
voor de overheveling van werkingskost van personeel naar het
dienstencentrum boekhouding.
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Andere bijstellingen
Inspectie duaal leren
Terugdraai eenmalige
middelen
communicatiecampagne
BO 2018
Opstap 2019
personeelsbesparingen
Pool der parastatalen
TOTAAL

VAK
142
-500

VEK
142
-500

-210

-210

-4
-572

-4
-572

(duizend euro)

VRK

-

Er wordt plus 142 duizend euro bijgesteld voor de realisatie van de
inspectiecomponent duaal leren conform het decreet duaal leren en de
begrotingsaanpassing 2018.

-

Er wordt min 500 duizend euro bijgesteld omwille van de eenmalige
communicatiecampagne duaal leren in 2018.

-

Er wordt een bijstelling van min 210 duizend euro uitgevoerd omwille van de
personeelsbesparingen.

-

Er wordt min 4 duizend euro bijgesteld voor de overheveling van de bijdrage
aan de pool der parastatalen voor de instap van het agentschap in het
dienstencentrum en Orafin.

JB0-1JFG2FY-IS – VDAB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB
inzake het versterken van competenties, de beleidskredieten voor de
opleidingscheques voor werknemers en de maatregel opleidings- en stage
uitkeringen in het kader van de 6de staatshervorming.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2018

VAK
159.230

VEK
159.230

VRK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2019

2.675
- 800
- 1.000
160.105

2.675
- 800
- 1.000
160.105

0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDG2CY-IS
TOTAAL
-

VAK
-800
-800

VEK
-800
-800

(duizend euro)

VRK

Er wordt een bedrag van 800 K euro gecompenseerd naar begrotingsartikel
JB0-1JDG2CY-IS voor het krediet van de loopbaancheques.
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SALK
TOTAAL
-

65
VAK
-1.000
-1.000

VEK
-1.000
-1.000

(duizend euro)

VRK

Toelichting bijstelling ‘SALK’
Er is een bijstelling van -1.000 K euro VAK/VEK. Het gaat om het resterende
saldo 2018 voor het actieplan SALK arbeidsmarktacties op korte termijn in
Limburg. De middelen voor dit saldo worden bij BO 2019 teruggegeven.

E. EVA’s
E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSVORMING SYNTRA
VLAANDEREN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
De begrotingsopmaak van 2019 voor SYNTRA Vlaanderen werd opgesteld
conform de ontvangen instructies en berekeningen van de administratie.
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
ESR 46: werkingstoelage agentschap
Wijziging omwille van de overheveling van personeel naar het dienstencentrum
boekhouding (min 15 duizend euro en min 2 duizend euro), bijdrage aan de pool
der parastalen (min 4 duizend euro) en de opstap personeelsbesparingen (min
210 duizend euro), het beëindigen van de eenmalige digitalisering en de
ontwikkeling van e-dienstverlening voor duaal leren (min 600 duizend euro), de
financiering van de proeftuinen schoolbank op de werkplek voor duaal leren (plus
621 duizend euro en plus 879 duizend euro), en de communicatie campagne
duaal leren 2019 (plus 500 duizend euro), teruggave middelen communicatie
campagne duaal leren 2018 (min 500 duizend euro), inspectiecomponent duaal
leren ( plus 142 duizend euro) en de index (plus 1.018 duizend euro)
BA 2018: 68.392 duizend euro
BO 2019: 70.221 duizend euro
1.2. UITGAVENARTIKELEN
ESR 11: loonkredieten
Wijziging omwille van de overheveling van personeel naar het dienstencentrum
boekhouding (min 15 duizend euro en min 4 duizend euro), de
personeelsbesparing 2019 (min 210 duizend euro), de inspectie duaal leren (plus
132 duizend euro), en de indexatie 2018 (plus 261 duizend euro).
BA 2018: 11.383 duizend euro
BO 2019: 11.547 duizend euro
ESR 12: werkings- en beleidskredieten
Wijziging omwille van de overheveling van personeel naar het dienstencentrum
boekhouding (min 2 duizend euro), de inspectie duaal leren (plus 10 duizend
euro) en het terugdraaien van de eenmalige compensatie voor de digitalisering
en de ontwikkeling van e-dienstverlening voor duaal leren (min 600 duizend
euro).
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BA 2018: 6.193 duizend euro
BO 2019: 5.601 duizend euro
ESR 44: subsidies SYNTRA
Het agentschap houdt voor de financiering van leertijd en de
ondernemerschapstrajecten gelijk beleid aan. De cijfers worden in de
begrotingsaanpassing 2019 geüpdatete naar de meest actuele cijfers conform het
besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming
van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen van 12 juli 2013.
Wijziging omwille van de indexatie 2018 (plus 80 duizend euro, plus 540 duizend
euro en plus 137 duizend euro), en de proeftuinen schoolbank op de werkplek
(plus 621 duizend euro en plus 879 duizend euro).
BA 2018: 50.547 duizend euro
BO 2019: 52.804 duizend euro

E.2. VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN
BEROEPSOPLEIDING
VDAB verkiest loopbaanzekerheid boven werkzekerheid. De loopbaangedachte is
van groot belang. Daarom wordt mee gewerkt aan een beleid dat burgers langer
en met meer goesting doet werken, in het bijzonder zij die verder verwijderd zijn
van de arbeidsmarkt. Dat gebeurt in samenwerking met andere relevante
organisaties en ondernemingen. Daardoor zal de transitionele arbeidsmarkt beter
werken en dat biedt meer kansen voor burgers en werkgevers om te groeien.
Om aan deze visie richting te geven, worden drie strategische ambities naar voor
geschoven:
1. Als regisseur netwerkt VDAB met partners om toekomstgericht te
innoveren.
VDAB kiest als innovatieve netwerkregisseur voluit
samenwerking,
partnerschappen, netwerkverbanden, platformen, etc. Zo kunnen we onze
klanten aanbieden wat ze echt nodig hebben als we de expertise zelf niet in huis
hebben, vangen we pieken op en kunnen we heel snel en flexibel reageren op
vragen van de arbeidsmarkt.
De regisseur zal ervoor moeten zorgen dat voor de uiteenlopende behoeften en
verwachtingen op de arbeidsmarkt doeltreffende, efficiënte en kwaliteitsvolle
dienstverlening voorhanden is. Alle burgers moeten de garantie hebben dat ze
ergens terecht kunnen in functie van de ontwikkeling van hun loopbaan, zeker de
‘kwetsbare’ en ‘vergeten’ groepen. Hetzelfde geldt voor de ondernemingen, klein,
middelgroot of groot. Die dienstverlening op de arbeidsmarkt zal georganiseerd
worden via private of publieke dienstverleners. Als het nodig blijkt om het
beschikbare marktaanbod aan te vullen, aan te trekken en/of om voeling te
houden met de dienstverleningspraktijk, zal VDAB zelf dienstverlening blijven
verstrekken, als actor te midden van de andere actoren. Tegelijk zal VDAB als
regisseur op de arbeidsmarkt de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening
moeten verzekeren en wat dat betreft verwachtingen formuleren ten aanzien van
zijn partners.
Een met data onderbouwde analyse van de huidige en toekomstige tendensen op
de arbeidsmarkt zal toelaten om voortdurend te anticiperen en te innoveren.
Daarnaast zal VDAB ook de realisatie van een ‘open services’ platform nastreven.
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2. Als excellente dienstverlener werkt VDAB vanuit een klantgerichtheid
gecombineerde kanalen.
Vanuit een klantgerichte visie, wil VDAB gecombineerde kanalen zo goed
mogelijk inzetten: met een heel vlotte en handige digitale ‘self service’ waarop
onze klanten kunnen rekenen waar en wanneer ze willen, maar ook met
persoonlijke, warme service op maat voor wie dat nodig heeft.
De expertise gecombineerd met data-mining moet toelaten consumentengedrag
op de arbeidsmarkt te analyseren met het oog op het aanbieden van betere,
meer persoonlijke en proactieve services.
3. Als duurzame organisatie wil VDAB een ‘sterk merk voor werk’ zijn.
VDAB wil zich zo organiseren dat maximaal kan ingespeeld worden op elke
klantenbehoefte, op een maatschappelijk verantwoorde manier.
Inhoudelijke structuurelementen ISE.
De kernopdrachten van de VDAB situeren zich binnen het inhoudelijk
structuurelement “transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid”. Een beperkt
aantal begrotingsartikelen zoals verder aangegeven hebben betrekking op de
inhoudelijke structuurelementen “transitie van vorming naar betaalde arbeid” en
“transitie van betaalde arbeid naar betaalde arbeid”. Deze laatste
begrotingsartikelen worden in de toelichting telkens vermeld. Alle overige
begrotingsartikelen hebben betrekking op de transitie van werkloosheid naar
betaalde arbeid.
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

08 Interne verrichtingen.
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.
BA 2018: 73.919 duizend
BO 2019: 73.919 duizend
Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het gecumuleerde saldo
uit de jaarrekeningen 2017 en de begroting 2018 van de VDAB.
16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten.
16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.
BA 2018: 124.393 duizend
BO 2019: 125.093 duizend
+700 duizend

evolutie diverse werkelijke opbrengsten

Het BO 2019- bedrag wordt ondermeer door de volgende componenten gevormd:
-

Voor een bedrag van 4.600 duizend euro hebben de inkomsten betrekking op
ISE JF transitie van vorming naar betaalde arbeid. (betalende opleidingen van
werknemers).
Voor een bedrag van 61.400 duizend euro hebben de inkomsten betrekking
op de facturatie van IBO-premies aan de werkgevers, met uitgaven ten
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-

bedrage van 64.800 duizend euro op ESR-code 34.3 premies en terugbetaling
reiskosten IBO.
Voor een bedrag van 35.293 duizend euro hebben de inkomsten betrekking
op de wijk-werkcheques, met uitgaven ten bedrage van 5.670 duizend euro
op artikel 12.11 werkingskosten, 9.778 duizend euro op 43.40 overdrachten
aan organisatoren wijk-werken en 20.258 duizend euro vergoedingen aan
wijk-werkers op ESR-code 34.31.

2 Renten.
26.10 Rente-ontvangsten.
BA 2018: 100 duizend
BO 2019: 100 duizend
Deze rubriek bevat aangerekende verwijlintresten bij verkoopfacturen.
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren.
39 Europese inkomsten.
BA 2018: 26.794 duizend
BO 2019: 25.000 duizend
De Europese inkomsten worden voor 2019 geraamd op 25.000 duizend euro op
basis van een overzicht van de verschillende subsidiedossiers.
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
46 Werkingstoelage
BA 2018: 679.177 duizend
BO 2019: 689.323 duizend
Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingstoelage aan de VDAB
tot gevolg:
+ 10.929 duizend
+1.475 duizend
+1.454 duizend
+645 duizend
-1.930 duizend
-1.000 duizend
-923 duizend

-237 duizend
-180 duizend
-87 duizend
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loonindexatie
bijkomende middelen vanuit
hervorming maatregel jongerenbonus
ex-DAC middelen i.f.v. acties VDAB
Brussel
middelen vanuit departement welzijn
in functie van de werk-zorg trajecten
verschuiving van werkingsmiddelen
naar investeringen
teruggave middelen SALK
arbeidsmarktacties korte termijn
vermindering betalingen
tewerkstellingspremie 50+ door het
uitdovend karakter ingevolge de
hervorming doelgroepenbeleid vanaf 1
juli 2016
generieke besparing in het kader van
het actieplan energiebezuinigingen
bijkomende middelen 2018
coördinatoren duaal leren
minderontvangst gesco middelen
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6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid.
66 Investeringstoelage.
BA 2018: 29.987 duizend
BO 2019: 18.410 duizend
- 11.577 duizend

aanpassing investeringstoelage
meerjaarlijks investeringsplan
investeringen).

in uitvoering van het
(zie uitgaven ESR 7

7 Investeringen en desinvesteringen (verkoop van onroerende en andere
investeringsgoederen).
76.32 Verkoop van bestaande gebouwen.
BA 2018: 5.000 duizend
BO 2019: 14.900 duizend
+ 9.900 duizend Er zijn meer inkomsten voorzien door verkoop van gronden en
gebouwen (competentiecentra Hasselt en Denderleeuw).
77.20 Verkoop van overig materieel
BA 2018: 10 duizend
BO 2019: 10 duizend
Dit betreft opbrengsten uit buitengebruikstelling van roerend materieel.
8 Kredietaflossingen en vereffeningen
88.11 Aan EU-instellingen
BA 2018: 26.794 duizend
BO 2019: 25.000 duizend
De nog niet uitbetaalde Europese subsidies zijn in de begroting opgenomen onder
artikel 84.11. Dit artikel bevat een eerste raming van de betalingen in 2019 van
de opgebouwde vorderingen met betrekking tot Europese subsidies.
1.2. UITGAVENARTIKELEN
03 Interne verrichtingen.
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar.
BA 2018: 73.919 duizend
BO 2019: 88.719 duizend
Het over te dragen overschot op het einde van het boekjaar stijgt met 14.800
duizend euro. De opbouw van saldo is het gevolg van inkomsten uit verkoop van
gronden en gebouwen en zal in de volgende jaren aangewend worden in
uitvoering van het meerjaarlijks investeringsplan.
11 Lonen en sociale lasten.
BA 2018: 284.893 duizend
BO 2019: 294.268 duizend

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2018-2019) – Nr. 2-J

70
Het krediet is gewijzigd als volgt:
+5.770 duizend
+2.875 duizend
+730 duizend

loonindexatie
terugzetten éénmalige vermindering
2018 (tijdelijke onderbenutting
personeelsplan)
interne verschuiving voor kosten
endogene groei

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.
BA 2018: 203.102 duizend
BO 2019: 202.585 duizend
De toename van het krediet is als volgt te verklaren:
+1.747 duizend
+1.454 duizend
-2.468 duizend
-1.150 duizend
-100 duizend

innovatieprojecten dienstverlening en
nieuwe IT projecten
ex-DAC middelen i.f.v. acties VDAB
Brussel
aanpassing kredieten aan planning
tenders en werkelijke uitgaven
teruggave middelen SALK
arbeidsmarktacties korte termijn
oninvorderbare facturen 50+ premie

2 Renten.
BA 2018: 20 duizend
BO 2019: 20 duizend
Deze rubriek bevat betaalde intresten.
31 Exploitatiesubsidies.
BA 2018: 81.898 duizend
BO 2019: 78.685 duizend
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de kredieten voor de gespecialiseerde
diensten voor personen met een arbeidsbeperking, de diensten voor gezinszorg,
de werk-zorgtrajecten en diverse andere subsidiestromen.
Het krediet daalt met 3.213 duizend euro omwille van:
1.631 duizend
1.290 duizend
-6.134 duizend
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middelen voor de gespecialiseerde
diensten voor personen met een
arbeidsbeperking
uitvoering van het W² decreet, werkzorgtrajecten
interne verschuiving van middelen
DIBISS naar de
begeleidingsvergoeding OCMW’s in
uitvoering van de hervorming
tijdelijke werkervaring vanaf 1 januari
2017 (afname van de RSZ-korting)
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Voor een bedrag van 2.200 duizend euro hebben de uitgaven betrekking op ISE
JF transitie van vorming naar betaalde arbeid (subsidies VIVO vorming en
opleiding in de social profit)
Voor een bedrag van 4.274 duizend euro op ISE JB transitie van betaalde arbeid
naar betaalde arbeid (VIA middelen koopkracht social profit).
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.
BA 2018: 1.123 duizend
BO 2019: 300 duizend
De afname van het krediet is als volgt te verklaren:
- 823 duizend

tewerkstellingspremies 50+ ingevolge de hervorming en de
stopzetting van de maatregel

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.
BA 2018: 130.796 duizend
BO 2019: 126.770 duizend
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de kredieten voor financiële
tegemoetkomingen aan cursisten in competentiecentra en werkplekleren, de
wijk-werkers, de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en de
opleidings- en loopbaancheques.
De afname van het krediet is als volgt te verklaren:
-2.026 duizend
-2.000 duizend

aanpassing van sociale prestaties
i.k.v. IBO n.a.v. hervorming
werkplekleren
aanpassing van sociale prestaties
n.a.v. hervorming werkplekleren

Voor een bedrag van 2.700 duizend euro hebben de uitgaven betrekking op ISE
JF transitie van vorming naar betaalde arbeid (opleidingscheques voor
werknemers).
Voor een bedrag van 20.862 duizend euro op ISE JB transitie van betaalde arbeid
naar betaalde arbeid (loopbaancheques in het kader van loopbaanbegeleiding).
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland.
BA 2018: 100 duizend
BO 2019: 100 duizend
Dit betreft een krediet voorzien voor terugbetaling van Europese subsidies.
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden.
BA 2018: 128.792 duizend
BO 2019: 136.798 duizend
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Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de subsidies aan de OCMW’s in het
kader van de activering van leefloners, aan de POD MI voor de looncomponent bij
deze maatregel en de vergoedingen aan de organisatoren wijk-werken.
+6.134 duizend

interne verschuiving van middelen
DIBISS naar de
begeleidingsvergoeding OCMW’s in
uitvoering van de hervorming
tijdelijke werkervaring vanaf 1 januari
2017 (toename van de
begeleidingssubsidie)
loonindexering kredieten POD MI

+1.872 duizend

63.22 kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten – niet
verdeeld.
BA 2018: 2.907 duizend
BO 2019: 0 duizend
Het krediet in 2018 had betrekking op de laatste schijven van de kapitaalsubsidie
aan de CVBA T2 voor oprichting van een opleidingscampus in Genk.
7 Investeringen.
BA 2018: 32.080 duizend
BO 2019: 18.510 duizend
De uitgaven worden gefinancierd met de investeringstoelage (18.410 duizend
euro) en inkomsten uit verkoop van vastgoed (100 duizend euro).
De afname van het krediet heeft volgende oorzaken:
2.500 duizend

aankoop vaartsimulator baggersector

925 duizend

onroerende investeringen voor gebouwen in
Temse en kredieten voor (her-)inrichting van
gebouwen
mastercampus West-Vlaanderen (aankoop
grond in de begroting 2018).
vermindering i.k.v. uitvoering innovatie digitale
dienstverleningsmodel
verschuiving van IT investeringsmiddelen naar
werkingsmiddelen IT

-12.100 duizend
-2.895 duizend
-2.000 duizend

8 Kredietaflossingen en vereffeningen
84.11 Aan EU-instellingen
BA 2018: 26.794 duizend
BO 2019: 25.000 duizend
De toename van de vordering van nog niet uitbetaalde Europese subsidies is in
de begroting opgenomen onder artikel 84.11
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ISE
JA
JC
JD
JE
JF
JG

ISE OMSCHRIJVING
Thema-overschrijdend
Transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid
Transitie van uittreding naar betaalde arbeid (incl. werkbaarheid)
Tranistie van zorg/huishoudens naar betaalde arbeid
Transitie van vorming naar betaalde arbeid
Het ondersteunen van duurzaam en sociaal ondernemerschap

ESR Beleid ESR Betaal Ontvangsten
86.847
89.733
1.745
2.115.172 2.118.706
165.283
15.394
16.315
1.382.795 1.382.795
647
142.736
142.736
1.551
7.934
7.934
155

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT
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