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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
(ISE): 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 tot en met begrotingsopmaak 2019 gebruik
gemaakt van het theoretische model van de transitionele arbeidsmarkt als
ordeningskader voor beleid en begroting in het kader van de oefening
prestatiebegroting.
In het vooruitzicht van de toekomstige legislatuur (2019-2024) werden de
inhoudelijke structuurelementen geoptimaliseerd en werd het theoretisch kader
van de transitionele arbeidsmarkt verlaten.
De oude en de nieuwe indeling en naamgeving van de
structuurelementen wordt in de onderstaande tabel weergegeven.
Oud
ISE
A
C

D
E
F
G

Oude benaming
Thema-overschrijdend
Transitie van werkloosheid
naar betaalde arbeid

Transitie van uittreding naar
betaalde
arbeid
(inclusief
werkbaarheid)
Transitie van
zorg/huishoudens naar
betaalde arbeid
Transitie van vorming naar
betaalde arbeid
Het ondersteunen van
duurzaam en sociaal
ondernemerschap

Nieuwe ISE

inhoudelijke

Nieuwe benaming

A

Thema-overschrijdend

C

Activering
(binnen
beleidsveld Werk)

H

Activering (binnen
beleidsveld Sociale
Economie)
Geen nieuw ISE

E

Loopbanen

F

Competenties

G

Duurzame arbeidsmarkt
(binnen
beleidsveld
Sociale Economie)
Duurzame arbeidsmarkt
(binnen beleidsveld Werk)

I*

*Het inhoudelijk structuurelement G bestond voorheen enkel binnen het beleidsveld Sociale Economie.
Het inhoudelijk structuurelement I werd gecreëerd aangezien een aantal maatregelen binnen het
beleidsveld werk bijdragen tot de specifieke doelstellingen die gekoppeld zijn aan dit ISE.
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PROGRAMMA JB - PROVISIES
A

THEMA-OVERSCHRIJDEND

Niet alle maatregelen kunnen we eenduidig toekennen aan één van de specifieke
ISE’s. Het gaat om acties of maatregelen die het arbeidsmarktbeleid in zijn hele
breedte schragen of opvolgen, zoals arbeidsmarktonderzoek of toezicht. Deze
maatregelen krijgen een plaats onder het thema-overschrijdend inhoudelijk
structuurelement. Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat het Vlaams
werkgelegenheidsbeleid versterkt, krijgt hier een plaats.
PROGRAMMA JD - WERK
C

ACTIVERING (binnen beleidsveld Werk)

Dit inhoudelijk structuurelement omvat – binnen het beleidsveld Werk – de
initiatieven en acties die potentiële arbeidskrachten zoveel mogelijk
(her)inschakelen op de arbeidsmarkt. Ook acties waarmee de Vlaamse overheid
werkgevers ondersteunt rond activering, vallen onder dit inhoudelijk
structuurelement. Aanvullend op het arbeidspotentieel vanuit onze arbeidsreserve
zet Vlaanderen in op interregionale mobiliteit en worden gericht buitenlandse
arbeidskrachten aangetrokken.
E

LOOPBANEN

Onder dit inhoudelijk structuurelement vatten we de initiatieven die
werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen ondersteunen bij het uitbouwen van
sterke loopbanen, met motiverende jobs die groeikansen bieden en combineerbaar
zijn met gezin en vrije tijd. Vanuit die invalshoek krijgt ook het
dienstenchequestelsel hierin een plaats.
G

DUURZAME
Economie)

ARBEIDSMARKT

(binnen

beleidsveld

Sociale

Dit inhoudelijk structuurelement omvat – binnen het beleidsveld Sociale Economie
- initiatieven die vanuit een integrale aanpak inzetten op een verduurzaming van
de arbeidsmarkt, zoals het ondersteunen van duurzaam en sociaal
ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen, …
Ook acties waarmee de Vlaamse overheid hierbij andere arbeidsmarktactoren
betrekt bij haar arbeidsmarktbeleid, zoals bedrijven, stakeholders, sectoren of
lokale besturen, vallen onder dit inhoudelijk structuurelement.
PROGRAMMA JF - COMPETENTIES
F

COMPETENTIES

Het beleidsveld Competenties omvat slechts één inhoudelijk structuurelement: het
gelijknamige ISE Competenties. Dit inhoudelijk structuurelement omvat acties en
initiatieven waarmee de Vlaamse overheid inzet op het versterken van
(arbeidsmarktgerichte) competenties, zowel bij de aansluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt, als tijdens de verdere loopbaan, en dit zowel voor werkzoekenden,
als werknemers en zelfstandigen.
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PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE
H

ACTIVERING (binnen beleidsveld Sociale Economie)

Dit inhoudelijk structuurelement omvat – binnen het beleidsveld Sociale Economie
– alle initiatieven en acties die potentiële arbeidskrachten zoveel mogelijk
(her)inschakelen op de arbeidsmarkt. Binnen het beleidsveld Sociale Economie
gaat het specifiek over het inschakelen van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Ook acties waarmee de Vlaamse overheid deze werkgevers
ondersteunt rond activering vallen onder dit inhoudelijk structuurelement.
I

DUURZAME ARBEIDSMARKT (binnen beleidsveld Werk)

Dit inhoudelijk structuurelement omvat – binnen het beleidsveld Werk – acties en
initiatieven die vanuit een integrale aanpak inzetten op een verduurzaming van de
arbeidsmarkt, zoals het ondersteunen van bedrijven rond diversiteit,
werkbaarheid, toekomstgericht HR-beleid, digitalisering … Ook acties waarmee de
Vlaamse
overheid
andere
arbeidsmarktactoren
betrekt
bij
haar
arbeidsmarktbeleid, zoals bedrijven, stakeholders, sectoren of lokale besturen,
vallen onder dit inhoudelijk structuurelement.
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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 aanwending van overgedragen VAK voorgaande
jaren
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)
Overflow
Dotaties aan instellingen behorende tot de
consolidatiekring & correcties
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)

+

BA 2019
3.637.944

+

6.254

-

7.593
0
0

=

769.365
2.867.240

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.
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Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Beleidskredieten Instellingen en DAB
Gesplitste vastleggingskredieten
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

BA 2019
+

910.225

-

26.000
0

-

0
0
884.225

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)

=

BA 2019
3.751.465
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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)
Overflow
Dotaties aan instellingen behorende tot de
consolidatiekring & correcties
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)

+
+

BA 2019
3.650.616
0

-

7.593
0
0

=

776.365
2.866.658

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)

BA 2019
+

1.044.867

-

26.000
0

=

0
127.642
891.225

=

BA 2019
3.757.883

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)
Werk en Sociale Economie
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)
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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)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
4.774
206
4.980

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
204
- 104
100

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019

VAK
30.277
1.343

VEK
30.612
1.343

BA 2019

31.620

31.955

PROGRAMMA JB – PROVISIES
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
47.735
- 14.687
33.048

VEK
46.453
- 14.687
31.766

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-J

10
PROGRAMMA JD – WERK
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
2.322
- 540
1.782

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
250
550
800

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
2.739.624
9.094
2.748.718

VEK
2.751.047
11.162
2.762.209

PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
374
- 59
315

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement
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PROGRAMMA JF – COMPETENTIES
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

VAK
301.292
6.175
307.467

VEK
301.292
6.175
307.467

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-J

12

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 WSE
JB0-9JABAZZ-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:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
2.387
206
2.593

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De Europese Commissie besliste de budgetten voor de technische bijstand voor
ESF en
AMIF te verhogen. Dit heeft effect op de TB
vanaf 2019.
JB0-9JABTZZ-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.
Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

Vlaams Parlement

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
204
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(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2018 bestond de ontvangst op dit artikel uit de lonen van twee gedetacheerde
personeelsleden. Een van deze van beide personen was gedetacheerd naar een
federaal kabinet, maar werkt sinds januari 2019 op een Vlaams Kabinet. De
realisaties worden dus naar beneden bijgesteld met 104 keuro aangezien er geen
terugvordering meer zal gebeuren voor het loon van deze persoon.
JB0-9JABAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de verwachte kasontvangst begroot van de Europese
middelen technische bijstand (TB) in het kader van het ESF OP 2014-2020, die
door Vlaanderen werd geprefinancierd in 2018 op begrotingsartikel JB0-9JAXAZZOW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
2.387
0
2.387

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

1.2. PROGRAMMA JD – WERK
1.2.1. THEMA-OVERSCHRIJDEND
JB0-9JDBAAD-OW – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Pro memorie.
Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

JB0-9JDBTAD-OW – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de vorderingen aan Vlaamse cofinanciering bij
tussentijdse of eindafrekening van projecten die plaatsvinden in het kader van het
OP 2014-2020 van ESF.

Vlaams Parlement
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Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
250
550
800

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde ontvangst voor 2019 wordt opgetrokken tot 800 keuro op basis van
de realisatiegraad 2018 die inmiddels gekend is.
JB0-9JDBAAE-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)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
800
- 256
544

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Gelet op de uitvoeringscijfers van 2018 (inningsgraad van 68%) worden de
ontvangsten uit administratieve boeten naar beneden bijgesteld met 256 keuro.
JB0-9JDBAAF-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.
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Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
695
- 195
500

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
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 BA 2019
neerwaarts bijgesteld tot 500 keuro.
1.2.2. ACTIVERING WERK
JB0-9JDBACI-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:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
0
140
140

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De middelen van het oude begrotingsartikel JB0-9JDXACI-OW (cf. volgend
begrotingsartikel) worden overgeheveld naar dit artikel, omwille van de aanpassing
van de ministercode.
In functie van de realisaties voor 2018, worden de geraamde ontvangsten voor BA
2019 naar beneden bijgesteld, voor een totale ontvangst van 140 keuro.
JB0-9JDXACI-OW – ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevatte de ontvangsten die voortvloeiden uit de betalingen
verschuldigd voor zowel het aanvragen als het afleveren van beroepskaarten.
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Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
180
- 180
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De middelen op dit begrotingsartikel worden overgeheveld naar een nieuw artikel
JB0-9JDBACI-OW (cf. begrotingsartikel hierboven).
1.2.3. LOOPBANEN
JB0-9JDBAEA-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 en Sodexo en tot slot de
rechtsplegingsvergoedingen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
647
- 49
598

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2019 wordt een bedrag aan terugvorderingen geraamd van 598 keuro. De
ontvangsten worden bijgevolg bijgesteld met min 49 keuro ten opzichte van de
begrotingsopmaak 2019. De basis voor de raming zijn het aantal
terugvorderingsdossiers 2018.
1.3. PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE
1.3.1. DUURZAME ARBEIDSMARKT SOCIALE ECONOMIE
JB0-9JEBAGA-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.
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Kredietevolutie:

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
155
160
315

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

(duizend euro)

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De basis voor de raming zijn het aantal terugvorderingsdossiers in 2018. Het
bedrag aan vorderingen in 2018 was aanzienlijk hoger dan in 2016 en 2017. Op
basis van de realisatie van de eerste 5 maanden van 2019 wordt er vanuit gegaan
dat de vorderingen 2018 mits enkele correcties een goede graadmeter zijn voor de
raming van de vorderingen voor 2019. Er werd enkel gecorrigeerd voor éénmalige
vorderingen in 2018. Op basis hiervan wordt er voor 2019 een bedrag van 315
keuro aan terugvorderingen geraamd.
JB0-9JEBAGB-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 maatwerkbedrijven voor de financiering van investeringen in de
productie van hernieuwbare energie.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Bijstelling BA 2019
BA 2019

ALGEMENE
ONTVANGST
219
- 219
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

LENINGSOPBRENGSTEN
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er worden voor 2019 geen kapitaalaflossingen verwacht.
2. UITGAVENARTIKELEN
2.1. PROGRAMMA JA – APPARAATSKREDIETEN
2.1.1. DEPARTEMENT WSE
JB0-1JAB2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de lonen van de personeelsleden van het Departement
WSE.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
18.848
0
98
0
18.946

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TG-PR
Van CB0-1CBB2AB-PR
TOTAAL

VAK
63
35
98

VEK
18.848
0
98
0
18.946
(duizend euro)

VEK
63
35
98

-

Er wordt 63 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR voor de
verhoging van de eindejaarstoelage en de zaterdagtoelage, ten gevolge van
het sectoraal akkoord 2017-2019

-

Er wordt 35 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het
kader van de toekenning van de endogene groei.

JB0-1JAB4ZZ-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 JB0-9JABTZZ-OW, opnieuw in te zetten voor de uitbetaling van
wedden.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
204

VEK
204

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
0
- 98
106

0
0
- 98
106

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

(duizend euro)

VAK
- 98

VEK
- 98

- 98

- 98

We voorzien de lonen van twee personeelsleden op dit begrotingsartikel, nl.
het loon van twee statutaire ambtenaren. De loonkost van personeelslid A
bedraagt voor een volledig jaar 67 keuro. De loonkost voor personeelslid B
(=nieuwe aanwerving 2019) bedraagt voor zeven maanden 39 keuro.
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JB0-1JAB2ZZ-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 en diensten die een optimale werking van het departement
moeten garanderen.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
8.688
0
+ 1.038
+ 206
9.932

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van PG0-1PKC2TY-IS
Van JB0-1JBB2AC-PR
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
+38
+ 1.000
+ 1.038

Er wordt 38 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS in het
kader van de verdeling van de gebruikskost van Vlimpers
Er wordt éénmalig 1.000 keuro VAK en VEK gecompenseerd van JB01JBB2AC-PR (Competitiviteitsprovisie) voor het financieren van informaticainitiatieven.

Andere bijstellingen
Middelen technische
bijstand OP 20142020
TOTAAL
-

VAK
+ 38
+ 1.000
+ 1.038

VEK
9.023
0
+ 1.038
+ 206
10.267

(duizend euro)

VAK

VEK

+ 206

+ 206

+ 206

+ 206

De Europese Commissie besliste de budgetten voor de technische bijstand
(TB) voor ESF en AMIF te verhogen. Dit heeft effect op de TB vanaf 2019.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
In de loop van 2019 werd een krediet van 4.400 keuro VAK/VEK herverdeeld vanuit
de Competitiviteitsprovisie JB0-1JBB2AC-PR naar de algemene apparaatskredieten
ter ondersteuning van de werking van het departement (900 keuro) en de
ondersteuning van informatica-initiatieven (3.500 keuro).
JB0-1JAB4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit fonds werd opgericht via de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van
de begroting 2012, Hoofdstuk 3.
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Dit begrotingsartikel laat toe de middelen, extern teruggevorderd via het
ontvangstenartikel JB0-9JABTZZ-OW, opnieuw in te zetten voor de werking van
het departement.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
150
0
0
- 107
43

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

VEK
150
0
0
- 107
43
(duizend euro)

VAK
- 107

VEK
- 107

- 107

- 107

De voorziene uitgaven voor 2019 op dit fonds bedragen 43 keuro. Het budget
wordt dan ook met 107 keuro naar benden bijgesteld.

JB0-1JAB2ZZ-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:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
2.387
0
0
206
2.593

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Middelen technische
bijstand OP 2014-2020
TOTAAL
-

VEK
2.387
0
0
206
2.593
(duizend euro)

VAK

VEK

206

206

206

206

De Europese Commissie besliste de budgetten voor de technische bijstand
(TB) voor ESF en AMIF te verhogen. Dit heeft effect op de TB vanaf 2019.
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2.2. PROGRAMMA JB – PROVISIES
2.2.1. THEMA-OVERSCHRIJDEND
JB0-1JBB2AA-PR –
PROVISIE
APPARAATSKREDIETEN
BEVOEGDHEDEN 6DE STAATSHERVORMING

OVERGEDRAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze provisie bevatte de kredieten voor de persoonsgebonden personeels- en
werkingskosten voor personeelsleden die in het kader van de 6de staatshervorming
zijn overgekomen naar het departement WSE. Pro memorie.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

0
0
0
0

0
0
0
0

JB0-1JBB2AB-PR – PROVISIE MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN
HET TEWERKSTELLINGSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden ingezet om maatregelen op te zetten
voor de ondersteuning van het tewerkstellingsbeleid. Bij BA 2019 worden
investeringsoproepen met betrekking tot Collectief Maatwerk gefinancierd vanuit
deze provisie.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
4.307

VEK
4.307

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
- 2.062
0
2.245

0
- 2.062
0
2.245

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2CF-WT
Naar JB0-1JEB2HA-WT
TOTAAL
-

-

VAK
1.164
- 3.226
- 2.062

(duizend euro)

VEK
1.164
- 3.226
- 2.062

De middelen die vrijkomen door de uitdoof van de projecten in het kader van
de Jongerenbonus en de Startbaanovereenkomsten (globale projecten), nl.
1.164 keuro VAK/VEK worden overgezet naar dit begrotingsartikel om ingezet
te worden voor andere maatregelen ter ondersteuning van het
tewerkstellingsbeleid.
Er wordt een krediet van 3.226 keuro VAK/VEK overgeheveld naar Collectief
Maatwerk in het kader van investeringsoproepen.
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Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In de loop van 2019 werd een krediet van 2.245 keuro VAK/VEK herverdeeld naar
het streekbeleid (2.185 keuro, begrotingsartikel JB0-1JDB2AD-WT) en de
ondersteuning van het tewerkstellingsbeleid (60 keuro, begrotingsartikel JB01JDB2AA-WT).
JB0-1JBB2AC-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 keuro voorzien die onder meer
ingezet wordt in het kader van het doelgroepenbeleid.
De sinds 1 juli 2016 hervormde doelgroepverminderingen worden enerzijds
geïmpacteerd door een raming van de benodigde kredieten die hoger ligt dan bij
BO 2019 en anderzijds door een versterking van het nieuwe doelgroepenbeleid, in
voege sinds 1 januari 2019, waarvan de geraamde kostprijs naar beneden werd
bijgesteld.
Zie toelichting begrotingsartikel JB0-1JDB2CA-WT voor meer duiding bij deze
evoluties.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
43.428
0
- 12.625
0
30.803

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDB2CA-WT
Van JB0-1JDB2CA-WT
Naar JB0-1JDB2CA-WT
Van JB0-1JDB2CH-WT
Naar JB0-1JAB2ZZ-WT
TOTAAL

VAK
- 19.329
10.863
- 3.628
469
- 1.000
- 12.625

VEK
42.146
0
- 12.625
0
29.521
(duizend euro)

VEK
- 19.329
10.863
- 3.628
469
- 1.000
- 12.625

- Bij BO 2019 werd in globo een daling van de kredieten voor de hervormde
doelgroepverminderingen
voorzien,
waarvan
52.143
keuro
vanuit
begrotingsartikel JB0-1JDB2CA-WT werd gecompenseerd naar deze provisie.
Bij BA 2019 worden de uitgaven m.b.t. het hervormde doelgroepenbeleid
opnieuw hoger geraamd, waardoor 19.329 keuro terug wordt gecompenseerd
vanuit de competitiviteitsprovisie naar het begrotingsartikel JB0-1JDB2CA-WT.
- De versterking van het doelgroepenbeleid wordt gefinancierd vanuit de
Competitiviteitsprovisie.
In dat kader wordt 10.863 keuro VAK/VEK
gecompenseerd naar de competitiviteitsprovisie omdat de uitgaven voor de
versterking van de doelgroepmaatregel voor de 55-plussers lager worden
geraamd dan bij BO 2019. Anderzijds wordt 3.628 keuro VAK/VEK
gecompenseerd vanuit de competitiviteitsprovisie om de stijging van de
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uitgaven voor de versterking van de doelgroepmaatregel voor de jongeren te
financieren.
- Door de beslissing om vanaf 1 september 2018 de subsidiëring de Brusselse
DAC arbeidsplaatsen (46 projecten) stop te zetten, en door de verdere daling
van de bezetting van de GESCO-projecten van de Vlaamse Overheid, wordt er
vanuit
begrotingsartikel
JB0-1JDB2CH-WT
469
keuro
in
VAK/VEK
gecompenseerd naar deze competitiviteitsprovisie, waarvan 380 keuro DAC en
89 keuro GESCO.
- Er wordt een krediet van 1.000 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar de
apparaatskredieten voor de financiering van éénmalige informatica initiatieven.
Al deze kredietbewegingen resulteren in een krediet van 30.803 keuro VAK en
29.521 keuro VEK.
Toelichting bij kredietherverdeling(en) :
In de loop van 2019 werd eenmalig een krediet van 4.700 keuro VAK/VEK
herverdeeld naar de werkingsmiddelen van het departement JB0-1JAB2ZZ-WT ter
ondersteuning van de werking van het departement (900 keuro) en ter de
ondersteuning van informatica-initiatieven (3.500 keuro). Daarnaast werd 300
keuro overgedragen naar JB0-1JDB2CY-IS voor het opzetten van een
communicatiecampagne voor het brede publiek rond de hervorming van de
opleidingsincentives.
2.3. PROGRAMMA JD – WERK
2.3.1. THEMA-OVERSCHRIJDEND
JB0-1JDB2AA-WT – ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor het uitvoeren van studies en
onderzoeken
(o.m.VIONA)
m.i.v.
de
Vlaamse
deelname
aan
de
onderzoeksopdracht ‘Vlaamse implementatie van de tweede cyclus (2018-2023)
van PIAAC' (Programme for the International Assessment of Adult Competences),
de financiering van het Steunpunt Werk en de financiering voor een aantal kleinere
facultatieve subsidiebesluiten (o.m. participatie in het LEED-programma van de
OESO).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.075
0
0
0
1.075

VEK
1.340
0
- 128
0
1.212

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JEB2GA-WT
TOTAAL

VAK
0
0

VEK
- 128
- 128

(duizend euro)

VRK
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-

Er wordt 128 keuro VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel JB01JEB2GA-WT om de VEK-behoefte op dit begrotingsartikel op te vangen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd 60 keuro VAK/VEK vanuit de provisie voor maatregelen voor ondersteuning
van het werkgelegenheidsbeleid (JB0-1JBB2AB-PR) toegevoegd aan het
begrotingsartikel JB0-1JDB2AA-WT ’Ondersteuning tewerkstellingsbeleid’ om een
onderzoek naar de geschikte methodologie voor het ontwerpen van
competentieprognoses op bedrijfsniveau te lanceren.
JB0-1JDB2AB-WT – SECTORFONDSEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvatte de kredieten voor de (tweejaarlijkse) sectorconvenanten.
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JDB2IB-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘duurzame arbeidsmarkt (werk)’.
Kredietevolutie:
BO 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
4.460

0
0
0
0

0
- 4.460
0
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDB2IB-WT
TOTAAL
-

VAK

(duizend euro)

VEK
- 4.460
- 4.460

Er wordt 4.460 keuro VEK gecompenseerd naar JB0-1JDB2IB-WT naar
aanleiding van de optimalisatie van de inhoudelijke structuurelementen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
In de loop van 2019 werd een krediet van 98 keuro VAK/VEK herverdeeld vanuit
het begrotingsartikel MB0-1MHX2OB-PR naar dit begrotingsartikel in het kader van
de kilometerheffing.
JB0-1JDB2AC-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. De uitvoering van de mobiliserende strategie gebeurt onder meer via het
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afsluiten van samenwerkingsakkoorden met structurele partners (onder andere
werkgevers- en werknemersorganisaties).
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JDB2IC-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘duurzame arbeidsmarkt (werk)’.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
13.860

VEK
13.860

- 13.860
0
0

- 13.860
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDB2IC-WT
TOTAAL
-

VAK
- 13.860
- 13.860

Er wordt 13.860 keuro VAK/VEK
begrotingsartikel JB0-1JDB2IC-WT.

overgeheveld

(duizend euro)

VEK
- 13.860
- 13.860
naar

het

nieuwe

JB0-1JDB2AD-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. 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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
20.267

VEK
23.110

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
0
854
21.121

0
2.143
3.050
28.303

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Compensatie VEKbehoefte
TOTAAL
-

VAK

(duizend euro)

VEK

2.143
2.143

Bij BA 2019 wordt 2.143 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
JB0-1JDB2IC-WT ‘Focus op talent’ naar dit begrotingsartikel om een VEKtekort deels op te vangen.
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Andere bijstellingen
Middelen streekbeleid
Bijstelling VEK-behoefte
TOTAAL

VAK
854
854

(duizend euro)

VEK

3.050
3.050

-

854 keuro VAK keert bij BA 2019 terug uit de algemene middelen. Het betreft
hier
een restant van de 2500 keuro voor Streekbeleid die in het kader van een
regeling
technisch VAK bij BO 2017 werd afgegeven aan de algemene middelen.

-

3.050 keuro VEK wordt bijgesteld uit de algemene middelen om tegemoet te
komen aan de behoefte aan betaalkrediet in 2019 op basis van de
betaalkalender.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren 1:
Op dit begrotingsartikel zit een ruiter ten belope van 6.254 keuro in 2019. Deze
ruiter zou volledig besteed worden in 2019 aangezien ESF voor dit jaar 16 oproepen
voorziet voor een totaalbedrag van 28.018 keuro.
JB0-1JDB4AD-WT – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit uitgaveartikel is aan ontvangstenzijde gelinkt aan het begrotingsartikel JB09JDBTAD-OW, waarop de terugvorderingen landen op de Vlaamse co-financiering
naar aanleiding van de tussentijdse of eindafrekening van ESF projecten OP-20142020. Via dit uitgavenartikel kunnen de ontvangsten opnieuw ingezet worden
binnen het operationeel programma.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
250
0
0
405
655

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling op basis van
gerealiseerde
ontvangsten 2018
TOTAAL
-

VEK
250
0
0
405
655
(duizend euro)

VAK

VEK

405

405

405

405

Het krediet op dit fonds wordt verhoogd met 405 keuro op basis van de
vastgestelde realisatiegraad 2018 op begrotingsartikel JB0-9JDBTAD-OW.
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JB0-1JDB2AD-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:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
33

VEK
33

0
0
0
33

0
0
0
33

Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.
JB0-1JDB5AG-WT – ESF OP 2007-2013
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden voor Het ESF-agentschap vzw,
voor eventuele financiële verrichtingen die voortvloeien uit de controle door EC
auditoren en de Europese Rekenkamer in het kader van de afsluiting van het OP
2007 – 2013.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

0
0
0
0

0
0
0
0

JB0-1JDB2AY-IS – SERV
Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel, worden in 2019 voor de financiering van de
werkbaarheidsmonitor. Het betreft een monitorinstrument voor de opvolging van
de algemene (en voor sommige sectoren sectorale) werkbaarheid. De SERV
(Stichting Innovatie en Arbeid) staat hierbij zelf in voor de loonkosten van de
onderzoekers en de logistieke ondersteuning. Met het budget op dit
begrotingsartikel wordt een bevraging uitgevoerd bij 40.000 werknemers en
12.000 zelfstandigen. De bevraging vindt in principe plaats om de 3 jaar.
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
260
0
0
0
260

VEK
260
0
0
0
260

2.3.2. ACTIVERING WERK
JB0-1JDB2CA-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.
De maatregel doelgroepvermindering mentors wordt overgeheveld naar een nieuw
begrotingsartikel JB0-1JFB2FD-WT om hem te laten aansluiten bij het inhoudelijk
structuurelement Competenties.
Op 1 juli 2016 is het decreet betreffende het hervormd 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 JB0-1JDB2CB-WT).
Ook de intussen uitgedoofde activeringsmaatregelen via RVA (begrotingsartikel
JB0-1JDB2CC-WT) werden tot het hervormde doelgroepenbeleid gerekend.
Op 1 januari 2019 ging de versterking van het doelgroepenbeleid in voege. 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 meest actuele ramingen schatten de meeruitgave die deze versterkende
initiatieven met zich meebrengen op 57.219 keuro (in plaats van 64.454 keuro bij
BO 2019). Deze meeruitgave wordt gefinancierd vanuit de competitiviteitsprovisie.
In de tabel Netto BeleidsRuimte bij de algemene toelichting wordt aangegeven dat
de netto kredietbehoefte voor het hervormde en versterkte doelgroepenbeleid
(begrotingsartikelen JB0-1JDB2CA-WT, JB0-1JDB2CB-WT en JB0-1JDB2CC-WT)
ten opzichte van BO 2019 met 16.273 keuro stijgt.
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Kredietevolutie:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie tussen BO 2019 en BA
2019 van de kredieten voor het hervormde en niet-hervormde doelgroepenbeleid
op dit begrotingsartikel.
BO 2019

BA 2019
817

Delta
+817

Hervormd en versterkt doelgroepenbeleid
Doelgroepvermindering jongeren
Hervormd doelgroepenbeleid jongeren
Versterking doelgroepenbeleid jongeren

541.255
131.701
128.578
3.123

571.656
160.070
153.319
6.751

+30.401
+28.369
+24.741
+3.628

Doelgroepvermindering 55-plus
Hervormd doelgroepenbeleid 55-plus
Versterking doelgroepenbeleid 55-plus

409.167
347.836
61.331

409.717
359.249
50.468

+550
+11.413
-10.863

Doelgroepvermindering Activa langdurig
werkzoekenden
Doelgroepvermindering herstructurering

387

1.622

+1.235

0

247

+247

Niet-hervormd doelgroepenbeleid
Doelgroepvermindering gesco
Doelgroepvermindering Activa PVP
Doelgroepvermindering mentors

6.115
772
15
5.328

7.458
733
273
6.452**

+1.343
-39
+258
+1.124

KREDIETBEHOEFTE (excl. buffer)
Doelgroepvermindering mentors naar JB0-1JFB2FDWT
TOTAAL BUDGET BEGROTINGSARTIKEL

547.370

579.931
-6.452

+32.561

547.370

573.479

+26.109

Oud doelgroepenbeleid ouderen en jongeren

1.

Hervormd doelgroepenbeleid.

1.1
Doelgroepverminderingen jongeren:
De ramingen houden rekening met de realisaties van het 2de en 3de kwartaal van
2018, de eerste kwartalen waarbij de maatregel op kruissnelheid is. Ten opzichte
van de vorige begrotingsronde werd een onverwacht sterke tewerkstellingsgroei
vastgesteld, zowel bij laag- als middengeschoolden. Daardoor ramen we voor
2019 een bereik van 143.128 VTE jongeren i.p.v. 126.210 VTE. De raming van het
krediet voor de werkgeversbijdrageverminderingen voor jongeren voor 2019 wordt
nu geraamd op 153.319 keuro.
Daarnaast wordt verwacht dat de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de
aanwerving van laaggeschoolde jongeren voor twee jaar, die inging op 1 januari
2019, een meerkost met zich mee zal brengen van 6.751 keuro.
In totaal zouden de uitgaven voor de doelgroepverminderingen jongeren dan
160.070 keuro bedragen in 2019.
1.2
Doelgroepverminderingen 55-plussers:
Ook voor de 55-plussers speelt de onverwacht sterke groei van de tewerkstelling.
Dat vertaalt zich in een geraamd bereik van 455.034 VTE ten opzichte van 443.470
VTE bij BO 2019. De tewerkstelling van 55-plussers blijft dus stijgen.
Dit resulteert in een raming van 359.249 keuro voor het jaar 2019. Dit is 11.413
keuro meer dan bij BO 2019 (347.836 keuro).
Daarnaast wordt het benodigd krediet voor de werkgeversbijdrageverminderingen
voor de 55-plussers mee bepaald door de versterkende initiatieven die ingevoerd
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werden voor deze doelgroep op 1 januari 2019 (cf. boven). De kostprijs voor deze
versterking in 2019 wordt geraamd op 50.468 keuro.
Dit brengt het totaal van de geraamde uitgaven voor de doelgroepverminderingen
55-plussers op 409.717 keuro.
1.3
Oud doelgroepenbeleid jongeren:
In het kader van de hervorming van de doelgroepverminderingen voor de jongeren
werden de bestaande maatregelen in uitdoof geplaatst. Van deze uitdovende
maatregelen wordt nog in zeer beperkte mate gebruik gemaakt; vooral
achterstallen moeten hier nog worden verwerkt. Het benodigde krediet om deze
kost af te dekken in 2019 wordt geraamd op 817 keuro.
1.4
Langdurig werkzoekenden ACTIVA en doelgroepvermindering
herstructurering.
Beide maatregelen werden definitief stopgezet op 31 december 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 1.622 keuro.
Voor de doelgroepvermindering herstructurering wordt voor 2019 een beperkt
budget voorzien van 247 keuro.
2.

Niet-hervormd doelgroepenbeleid.

Het benodigde krediet voor de oudere doelgroepmaatregelen wordt geraamd op
7.458 keuro:
733 keuro voor de bijdrageverminderingen voor GESCO’s en
273 keuro voor de langdurig werkzoekenden ACTIVA preventie- en
veiligheidspersoneel.
- 6.452 keuro voor de doelgroepvermindering mentors
De kredietbehoefte voor het niet-hervormd doelgroepenbeleid stijgt met 1.343
keuro t.o.v. van BO 2019. Deze stijging situeert zich hoofzakelijk bij de
doelgroepvermindering mentors (+1.124 keuro)
Alles bij elkaar is er een kredietbehoefte van 573.479 keuro VAK/VEK voor het
doelgroepenbeleid.

(duizend euro)

BO 2019

VAK
547.370

VEK
547.370

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
5.642
20.467
573.479

0
5.642
20.467
573.479

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JBB2AC-PR
Van JB0-1JBB2AC-PR
Naar JB0-1JBB2AC-PR
Naar JB0-1JFB2FD-WT
TOTAAL
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VAK
19.329
3.628
- 10.863
- 6.452
5.642

(duizend euro)

VEK
19.329
3.628
- 10.863
- 6.452
5.642
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-

Er is in totaal een stijging van de benodigde kredieten voor de hervormde
doelgroepverminderingen ten belope van 38.453 keuro op dit
begrotingsartikel:
+ 24.741 keuro DG jongeren
+ 11.413 keuro DG 55-plussers
+ 1.235 keuro Langdurig werkzoekenden ACTIVA
+ 247 keuro DG herstructurering
Hiervan wordt 19.329 keuro gecompenseerd vanuit de competitiviteitsprovisie
(begrotingsartikel JB0-1JBB2AC-PR).

-

de uitgaven voor de versterking van de doelgroepmaatregel voor de jongeren
worden geraamd op 6.751 keuro ten opzichte van 3.123 keuro bij BO 2019,
een stijging van 3.628 keuro. Deze stijging wordt gecompenseerd vanuit de
competitiviteitsprovisie.

-

Er wordt 10.863 keuro gecompenseerd naar de competitiviteitsprovisie omdat
de uitgaven voor de versterking van de doelgroepmaatregel voor de 55plussers lager worden geraamd dan bij BO 2019 (50.468 keuro ten opzichte
van 61.331 keuro bij BO 2019).

-

Er wordt 6.452 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar een nieuw
begrotingsartikel om de maatregel doelgroepvermindering mentors te laten
aansluiten bij het ISE Competenties.

Andere bijstellingen
Meerkost hervormd
doelgroepenbeleid
Volumestijging mentors
Activa PVP
Uitdoof gesco
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
19.124

VEK
19.124

1.124
258
- 39
20.467

1.124
258
- 39
20.467

-

Er is in totaal een stijging van de benodigde kredieten voor de hervormde
doelgroepverminderingen ten belope van 38.453 keuro op dit
begrotingsartikel:
+ 24.741 keuro DG jongeren
+ 11.413 keuro DG 55-plussers
+ 1.235 keuro Langdurig werkzoekenden ACTIVA
+ 247 keuro DG herstructurering
Hiervan wordt 19.124 keuro bijgesteld vanuit de algemene middelen.

-

Volumestijging mentors: op basis van de meest recente cijfers raamt de
federale operator het benodigde krediet op 6.452 keuro, een stijging met
1.124 keuro en opzichte van BO 2019 (5.328 keuro).

-

Activa PVP: het benodigde krediet stijgt met 258 keuro.

-

De geraamde kredietbehoefte voor de gesco’s voor 2019 daalt met 39 keuro.

JB0-1JDB2CB-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.
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Vanaf 1 januari 2019 is de VOP-maatregel versterkt door de uitbreiding van de
doelgroep via een VOP met tijdelijk karakter (hierna genoemd: tijdelijke VOP). De
tijdelijke VOP wordt toegekend aan personen met een indicatie arbeidshandicap
die momenteel nog een revalidatie doorlopen of waarvan de gezondheidssituatie
onvoldoende stabiel is om een blijvende nood aan ondersteuning vast te leggen.
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.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
99.706
0
0
- 2.718
96.988

VEK
99.706
0
0
- 2.718
96.988

De kredietbehoefte op dit begrotingsartikel bedraagt 96.988 keuro VAK/VEK. Dit is
een daling met 2.718 keuro ten opzichte van BO 2019.
Er is een krediet van 91.218 keuro ter beschikking voor de gewone VOP. Het
voorziene krediet voor de nieuwe tijdelijke VOP die bedraagt 5.770 keuro VAK/VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Minderuitgave VOP
TOTAAL
-

VAK
- 2.718
- 2.718

(duizend euro)

VEK
- 2.718
- 2.718

De geraamde minderuitgave voor de maatregel VOP leidt tot een bijstelling in
min van 2.718 keuro VAK/VEK.

JB0-1JDB2CC-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.
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:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
1.506

VEK
1.506

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
0
- 133
1.373

0
0
- 133
1.373
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Sinds het in voegen treden 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 (via de Competitiviteitsprovisie).
Werkuitkering Activa start
Werkuitkering Activa
verminderde arbeidsgeschiktheid
Werkuitkering
Activa
langdurig
werkzoekenden
Activa preventie en veiligheidspersoneel

(duizend euro)

BO 2019

BA 2019

Delta

134

431

+ 297

1.368
1.506

937
1.373

- 431
- 133

0
4

0
5

0
+1

De uitdoofperiode liep af op 31 december 2018. Voor de uitdovende Activamaatregelen wordt bij BA 2019 nog een krediet voorzien van 436 keuro 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
maatregel werd stopgezet op 1 juli 2019. De uitgaven voor 2019 worden geraamd
op 937 keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Volumestijging
geactiveerde uitkeringen
Volumedaling Activa PVP
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
298

VEK
298

- 431
- 133

- 431
- 133

-

RVA raamt de achterstallen en correcties op de geactiveerde uitkeringen 298
keuro hoger in dan bij BO 2019.

-

Volumedaling Activa PVP: op basis van de eerste realisaties in 2019 schatten
we het benodigde krediet voor 2019 431 keuro lager in dan bij BO 2019.

JB0-1JDB2CD-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).
Kredietevolutie:
In het kader van de omslag naar een meer activerend werkgelegenheidsbeleid
werd deze maatregel uitgedoofd tegen eind 2018. In 2019 worden de twee laatste
kwartalen met betrekking tot 2018 terugbetaald.
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(duizend euro)

VAK
2.500
0
0
0
2.500

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

VEK
2.500
0
0
0
2.500

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen wijziging in de benodigde kredieten ten opzichte van BO 2019.
JB0-1JDB2CE-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.
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 keuro 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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
14.936

VEK
14.936

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
0
0
14.936

0
0
0
14.936

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Het budget bij BA 2019 wijzigt niet opzicht van het budget bij BO 2019.
JB0-1JDB2CF-WT
GEWEST

–

JONGERENBONUS

EN

STARTBAANOVEREENKOMSTEN

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. De volledige loonkost
wordt gesubsidieerd. Voor beide maatregelen, die overgekomen zijn bij de 6de
SHV, treedt het Departement WSE op als operator.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
6.930
0
- 1.164
0
5.766

VEK
6.930
0
- 1.164
0
5.766

In het kader van de omslag naar een activerend werkgelegenheidsbeleid werden
beide maatregelen uitgedoofd tegen 31 december 2018. Voor de globale projecten
ging de uitdoof in op 1 januari 2017, voor de jongerenbonus op 15 maart 2017.
Enkel deeltijdse tewerkstelling voor deeltijds lerenden, een deelproject in het kader
van de jongerenbonus, wordt voortgezet binnen een maximale budgettaire
enveloppe van 1.500 keuro per jaar.
Daarnaast blijft er nog een krediet van 4.266 keuro VAK/VEK voor de
eindafrekeningen van 2018 en de behandeling van achterstallige dossiers.
De totale kredietbehoefte voor deze maatregelen bedraagt bijgevolg 5.766 keuro
VAK/VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JBB2AB-PR
TOTAAL
-

VAK
- 1.164
- 1.164

(duizend euro)

VEK
- 1.164
- 1.164

Gezien een groot deel van de maatregelen uitdoofde in 2018, komt er een
krediet vrij van 1.164 keuro VAK/VEK dat gecompenseerd wordt naar de
Provisie
voor
maatregelen
voor
de
ondersteuning
van
het
tewerkstellingsbeleid, begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR.

JB0-1JDB2CG-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, voorheen
gesitueerd bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ), nu volledig
geïntegreerd in de RSZ, en anderzijds de doelgroepkortingen voor de sectoren
onthaalouders, kunstenaars en dienstboden bij RSZ en Lokale Besturen (exDIBISS). Deze maatregelen dragen bij tot de realisatie van de strategische
beleidsdoelstelling ‘Iedereen aan het werk: we activeren elk talent met het accent
op maatwerk’.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
49.438

VEK
49.438

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

- 65
0
- 2.978
46.395

- 65
0
- 2.978
46.395
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Het totale budget bij de zeevarenden bedraagt 30.315 keuro en voor de
RSZ/Lokale Besturen bedraagt het 16.080 keuro.
We specificeren de uitgaven verder als volgt:
De RSZ baseert zich op de loonmassa in de sector van de zeevarenden om de
bijdrageverminderingen te berekenen. Voor 2019 wordt een groei van de
loonmassa verwacht van 3,5%. Rekening houdend met een indexcorrectie van -65
keuro ten opzichte van BO 2019 worden de vrijstellingen van werkgeversbijdragen
voor specifieke personeelscategorieën op bagger- en sleepvaartschepen begroot
op 9.572 keuro, de vrijstellingen van de werkgeversbijdragen voor de sector
Koopvaardij op 15.020 keuro en de vrijstellingen van de werknemersbijdragen voor
de Koopvaardij op 5.723 keuro.
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 13.482 keuro 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
2.531 keuro.
De vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen voor werkgevers die een eerste
huisbediende aanwerven kan afgedekt worden met 67 keuro.
Het totale benodigde krediet op dit begrotingsartikel komt daarmee op 46.395
keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Volumedaling zeevarenden
Volumedaling
onthaal/kunst/huispersoneel
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
- 2.850
- 128

VEK
- 2.850
- 128

- 2.978

- 2.978

-

Zeevarenden: de bijstelling van -2.850 keuro is het gevolg van een
volumedaling bij de koopvaardij (-3.412 keuro werkgeversbijdrageverminderingen en -1.259 keuro werknemersbijdrageverminderingen) en een
volumestijging bij bagger en zeesleepvaart (+1.821 keuro).

-

Onthaal/kunst/huispersoneel: de bijstelling van -128 keuro is het gevolg van
volumeschommelingen die zich voornamelijk situeren bij de onthaalouders (254 keuro) en minder bij de twee andere kortingen (+126 keuro).

JB0-1JDB2CH-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
Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-J

37

premie in twee schijven (na een tewerkstelling van 3 maanden en na één jaar
tewerkstelling).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
33.572
- 19
- 2.902
0
30.651

VEK
29.506
- 19
- 2.902
0
26.585

Aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden
Het totaal beschikbare krediet van BO 2019 met name 23.987 keuro VAK en 19.921
keuro VEK wordt behouden als basis.
Het krediet vermindert eenmalig met 2.433 keuro VAK/VEK om krediet ter
beschikking te stellen voor de investeringsoproepen (collectief maatwerk) en de
werk-zorgtrajecten.
Het krediet voor 2019 bedraagt dan nog 21.554 keuro VAK en 17.488 keuro VEK.
GESCO’s veralgemeend stelsel
Het GESCO-stelsel is momenteel in afbouw. Een 50-tal projecten werden uitdovend
verklaard. Onder uitdovend wordt verstaan dat GESCO’s die uit dienst gaan, niet
meer vervangen kunnen worden en dat de gesco-arbeidsplaats vervalt op het
ogenblik van uitdiensttreding. Vervangingen van zieken of van gesco’s in
tijdskrediet blijven evenwel mogelijk.
Er wordt vanaf BA 2019 rekening gehouden met een jaarlijkse daling van het
krediet met 5% door natuurlijke afvloei (voornamelijk pensionering en ander
werk). Dit resulteert in een benodigd krediet van 1.729 keuro VAK/VEK (inclusief
index). Het krediet vermindert met 93 keuro ten opzichte van BO 2019.
DAC
Dit programma is momenteel in afbouw. Sommige DAC-projecten werden reeds
geregulariseerd, andere werden uitdovend verklaard. De definitie van uitdovend
werd hierboven voor het tewerkstellingsprogramma GESCO’s reeds toegelicht.
Door natuurlijke afvloei (ander werk en pensionering van de oudere DAC’ers die
vrij talrijk zijn) voorzien we vanaf BA 2019 zoals bij GESCO een jaarlijkse daling
van het krediet van 5%. Dit brengt het krediet voor BA 2019 op 7.368 keuro
VAK/VEK (inclusief index). Het krediet vermindert met 395 keuro ten opzichte van
BO 2019.
Het totaal beschikbare krediet op dit begrotingsartikel bedraagt bijgevolg30.651
keuro VAK en 26.585 keuro VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JEB2HA-WT
Naar JBO-1JBB2AC-PR
Naar JB0-1JDB2CX-IS
Naar JB0-1JDB2CY-IS
TOTAAL

VAK
- 2.245
- 469
- 146
- 42
- 2.902

VEK
- 2.245
- 469
- 146
- 42
- 2.902

(duizend euro)

VRK
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-

Er wordt éénmalig een krediet van 2.245 keuro VAK/VEK overgeheveld naar
Collectief Maatwerk (JB0-1JEB2HA-WT) in het kader van
investeringsoproepen.

-

Er wordt bij BA 2019 een bedrag van 469 keuro VAK/VEK gecompenseerd
naar de competitiviteitsprovisie (JB0-1JBB2AC-PR). Dit bedrag komt vrij door
de uitdoof van de maatregelen DAC (380 keuro) en GESCO (89 keuro).

-

Er wordt éénmalig 188 keuro VAK/VEK gecompenseerd in het kader van de
werk-zorgtrajecten: 146 keuro naar begrotingsartikel JB0-1JDB2CX-IS en 42
keuro naar JB0-1JDB2CY-IS.

JB0-1JDB2CH-IS – TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S
INCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN

EN

AANWERVINGS-

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 (2016) werd afgebouwd.
De meeste projecten werden geregulariseerd. Een 50-tal projecten werd niet
geregulariseerd maar uitdovend verklaard waaronder 1 project van de Vlaamse
overheid, nl. van Kind en Gezin. Aangezien Kind en Gezin deel uitmaakt van de
consolidatiekring zin deze GESCO-middelen een interne stroom. De middelen voor
de andere projecten zijn voorzien op het begrotingsartikel JB0-1JDB2CH-WT.
Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.
Kredietevolutie:
BO 2019

(duizend euro)

VAK
41

VEK
41

0
0
0
41

0
0
0
41

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019
JB0-1JDB2CJ-WT – TRANSITIEPREMIE
Korte inhoud begrotingsartikel:

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 keuro. Geen budgettaire wijzigingen t.o.v. BO 2019.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
10.618
0
0
0
10.618

VEK
10.618
0
0
0
10.618

JB0-1JDB2CX-IS – VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat 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 werkwelzijnstrajecten.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
1.555

VEK
1.555

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
+ 146
0
1.701

0
+ 146
0
1.701

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2CH-WT
TOTAAL
-

VAK
+ 146
+ 146

(duizend euro)

VEK
+ 146
+ 146

Er wordt eenmalig 146 keuro VAK en VEK gecompenseerd van JB0-1JDB2CHWT in het kader van de werk-zorgtrajecten.

Zie ook paragraaf E. ‘Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding’.
JB0-1JDB2CY-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:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
526.108
0
- 61
- 598
525.449

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VEK
526.108
0
- 61
- 598
525.449
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
Van JB0-1JDB2CH-WT
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO

VAK
+ 791
+ 1.806
+ 744
+ 42

VEK
+ 791
+ 1.806
+ 744
+ 42

- 2.903

- 2.903

Naar PG0-1PAC2ZZ-WT
TOTAAL

- 541
- 61

- 541
- 61

-

Er wordt 791 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het
kader van de toekenning van de endogene groei.
Er wordt 1.806 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in
het kader van de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der
Parastatalen naar 43%.
Er wordt 744 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR in het
kader van de verhoging van de eindejaarstoelage en de zaterdagstoelage.
Er wordt éénmalig 42 keuro VAK en VEK gecompenseerd van JB0-1JDB2CHWT in het kader van de werk-zorgtrajecten.
Er wordt 3.444 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar AgO (waarvan 2.903
keuro VAK en VEK naar PG0-1PAC2ZZ-LO en 541 keuro VAK en VEK naar
PG0-1PAC2ZZ-WT) in het kader van een overdracht personeel Vlimpers: 47
personeelsleden en 15 vacatures.

Andere bijstellingen
Bijdrage Pool der
Parastatalen
personeelsoverdracht
AgO
Bijdrage Pool der
Parastatalen
personeelsoverdracht
DWSE
TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK

- 581

- 581

- 17

- 17

- 598

- 598

-

581 keuro VAK en VEK overdracht van werkingskosten (“rugzakje”) naar de
algemene middelen i.p.v. de pool der parastatalen in het kader van de
overdracht loonkosten naar AgO (47 personeelsleden en 15 vacatures).

-

17 keuro VAK en VEK overdracht van werkingskosten (“rugzakje”) naar de
algemene middelen i.p.v. pool der parastatalen in kader van de overdracht
loonkosten naar DWSE (hervorming opleidingsincentives).

Zie ook paragraaf E. ‘Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding’.
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Toelichting bij kredietherverdeling(en):
In de loop van 2019 werd een krediet van 300 keuro VAK/VEK herverdeeld vanuit
de competitiviteitsprovisie JB0-1JBB2AC-PR naar dit begrotingsartikel in het kader
van het opzetten van een grootschalige communicatiecampagne voor de
opleidingsincentives.
JB0-1JDB5CY-IS – VDAB
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de VDAB toelage voor investeringsuitgaven, zowel van
roerende als onroerende goederen.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
11.410

VEK
18.410

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
0
0
11.410

0
0
0
18.410

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen budgettaire wijzigingen t.o.v. BO 2019.
Zie ook paragraaf E. ‘Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding’.
2.3.3. TRANSITIE VAN UITTREDING NAAR BETAALDE ARBEID (INCL.
WERKBAARHEID)
JB0-1JDB2DA-WT – AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JDB2EE-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘Loopbanen’.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
15.394

VEK
15.394

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
- 15.394
0
0

0
- 15.394
0
0
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDB2EE-WT
TOTAAL
-

VAK
- 15.394
- 15.394

Er wordt 15.394 keuro VAK/VEK
begrotingsartikel JB0-1JDB2EE-WT.

overgeheveld

(duizend euro)

VEK
- 15.394
- 15.394
naar

het

nieuwe

JB0-1JDB2DB-WT – ERVARINGSFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JDB2ID-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘duurzame arbeidsmarkt (werk)’.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
921

0
0
0
0

0
- 921
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDB2ID-WT
TOTAAL
-

VAK

(duizend euro)

VEK
- 921
- 921

Er wordt 921 keuro VEK overgeheveld naar het nieuwe begrotingsartikel JB01JDB2ID-WT.

2.3.4. LOOPBANEN
JB0-1JDB2EA-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 arbeid-privé.
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 JB0-9JDBAEA-OW.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
1.256.582
0
0
- 9.330
1.247.252

VEK
1.256.582
0
0
- 9.330
1.247.252

Voor 2019 wordt een groei in het aantal aangekochte dienstencheques van 2,15%
voorspeld ten opzichte van 2018. Op basis hiervan wordt een uitgave van
1.246.702 keuro VAK/VEK geraamd. Bij de begrotingsopmaak 2019 werd er nog
een groei van de aankoop van dienstencheques voorspeld van 3,24%.
Verder is er 14.119 keuro VAK/VEK nodig voor de betaling van de administratiekost
van de uitgiftemaatschappij.
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 6.189 keuro en wordt in mindering
gebracht van de uitgave.
Tot slot worden de creditnota’s voor vervallende dienstencheques in mindering
gebracht van de uitgave voor een bedrag van 11.719 keuro.
De uitgave aan het opleidingsfonds blijft behouden op 4.339 keuro VAK/VEK.
Bovenstaande elementen resulteren samen in een benodigd krediet voor 2019 van
1.247.252 keuro VAK/VEK. Dit is 9.330 keuro minder dan bij BO 2019.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Lagere groeiprognose
aankoop dienstencheques
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK
- 9.330

VEK
- 9.330

- 9.330

- 9.330

De subsidie-en administratiekost valt 9.330 keuro lager uit dan bij BO 2019:
- 9.717 keuro subsidiekost,
- 1.802 keuro administratiekost,
- een verminderde boete +1.296 keuro
- een verminderde creditnota vervallen dienstencheques +893 keuro.
Deze bijstelling is conform de tabel Netto Beleids Ruimte.

JB0-1JDB2EB-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).
Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse Regering, in het kader van de hervorming van
de opleidingsincentives -waaronder het opleidingskrediet-, een besluit goed tot
wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 3 mei 2002 tot instelling van
de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private social profitsector. Daardoor werd
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de bestaande aanmoedigingspremie opleidingskrediet social profit met ingang van
1 september 2019 aangepast. De aanpassing betreft onder meer het optrekken
van het premiebedrag, het optrekken van de maximumduur en een uitbreiding met
1/5 onderbrekingen. Deze aanpassing wordt gefinancierd binnen de globale
beschikbare middelen voor opleidingsincentives.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
19.049

VEK
19.049

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

- 37
420
- 1.297
18.135

- 37
420
- 1.297
18.135

-

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 augustus 2018.

-

Social profit sector (excl. landingsbanen):
Voor 2019 wordt uitgegaan van 5.800 dossiers (290 dossiers opleidingskrediet
en 5.510 dossiers overige motieven). Dit vertaalt zich in een kredietbehoefte
van 194 keuro voor opleidingskrediet en 4.360 keuro voor de overige motieven,
samen 4.554 keuro.

-

Privé sector:
Voor 2019 gaan we uit van 35.128 goedgekeurde dossiers (679 voor
opleidingskrediet en 34.449 voor andere motieven). Dit betekent dat in 2019
een krediet van 607 keuro nodig is voor opleidingskrediet en 12.974 keuro voor
de andere motieven, samen 13.581 keuro.

Voor beide stelsels samen wordt het krediet dus geraamd op 18.135 keuro in
VAK/VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JFB2FB-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
420
420

In het kader van de uitbreiding van het opleidingskrediet wordt een bedrag
van 420 keuro naar dit begrotingsartikel gecompenseerd vanuit JB0-1JFB2FBWT (opleidingsincentives).

Andere bijstellingen
Kredietbehoefte
aanmoedigingspremies
andere motieven
TOTAAL
-

VAK
420
420

(duizend euro)

VAK
- 1.297

VEK
- 1.297

- 1.297

- 1.297

De kredietbehoefte voor de aanmoedigingspremies voor andere motieven in
de social profit en de privé sector daalt ten opzicht van BO 2019.
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JB0-1JDB2EC-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).
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 JB0-1JDB2ED-WT).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
50.513

VEK
50.513

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
- 3.788
0
46.725

0
- 3.788
0
46.725

Lopende dossiers loopbaanonderbreking
Op basis van de RVA-cijfers met betrekking tot de lopende dossiers
loopbaanonderbreking, opgedeeld naar gemeenschap en gewest, komen we voor
BA 2019 tot een kredietbehoefte van 32.145 keuro. Bij BO 2019 was dit nog 36.417
keuro. De kredietbehoefte BA 2019 ligt dus 4.272 keuro lager dan bij BO 2019. Dit
is een daling met 11,7%.
Vlaams Zorgkrediet
Op basis van de verdere evolutie in 2018 (met uiteindelijk 24.544 aanvragen) en
de ontvangen aanvragen in de eerste maanden van 2019 (t.e.m. april), verwachten
we dat het aantal aanvragen in 2019 hoger zal liggen dan oorspronkelijk werd
ingeschat bij BO 2019 (22.853 aanvragen). We komen uit op een verwachting van
27.640 aanvragen in 2019. De budgettaire weerslag hiervan wordt hieronder
weergegeven.
(Het gaat hier voor alle duidelijkheid zowel om de dossiers die onder het
begrotingsartikel JB0-1JDB2ED-WT (VO en onderwijs) vallen, als diegene onder
JB0-1JDB2EC-WT (lokale besturen). Op het einde van de berekening gebeurt de
opsplitsing over deze beide begrotingsartikels).
Deze raming resulteert uiteindelijk in een benodigd krediet van 45.562 keuro.
Opgesplitst naar gewest (32%) en gemeenschap (68%) gaat het om 14.580 keuro
voor gewest (JB0-1JDB2EC-WT) en 30.982 keuro voor gemeenschap (JB01JDB2ED-WT)
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Totale kost lopende dossiers loopbaanonderbreking en zorgkrediet (gewest)
Lopende dossiers
loopbaanonderbreking:
Vlaams zorgkrediet:
TOTAAL

BA 2019
32.145
14.580
46.725

Het totaal benodigd krediet bedraagt 46.725 keuro.
Dit is 3.788 keuro minder dan geraamd bij BO 2019 (50.513 keuro). Het overschot
op dit begrotingsartikel (3.788 keuro) wordt overgeheveld naar het
begrotingsartikel JB0-1JDB2ED-WT om het tekort dat daar ontstaat te
compenseren.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JDB2ED-WT
TOTAAL
-

VAK
- 3.788
- 3.788

(duizend euro)

VEK
- 3.788
- 3.788

Er wordt 3.788 keuro gecompenseerd naar JB0-1JDB2ED-WT ‘Vlaams
Zorgkrediet (Gemeenschap)’ om tegemoet te komen aan de kredietbehoefte
op dat artikel die groter is dan het beschikbare budget.

JB0-1JDB2ED-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).
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 JB0-1JDB2EC-WT).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
56.651
0
3.788
2.903
63.342

VEK
56.651
0
3.788
2.903
63.342

Lopende dossiers loopbaanonderbreking
Op basis van de RVA-cijfers met betrekking tot de lopende dossiers
loopbaanonderbreking, opgedeeld naar gemeenschap en gewest, komen we voor
BA 2019 tot een kredietbehoefte van 32.360 keuro. Bij BO 2019 was dit nog 36.034
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keuro. De kredietbehoefte BA 2019 ligt dus 3.674 keuro lager dan bij BO 2019. Dit
is een daling met 10,2%.
Vlaams Zorgkrediet
De berekening voor Zorgkrediet gebeurt gezamenlijk voor Gewest (JB0-1JDB2ECWT) en Gemeenschap (dit begrotingsartikel). Op het einde van de berekening
gebeurt de opsplitsing over deze beide begrotingsartikels.
Deze raming resulteert uiteindelijk in een benodigd krediet van 45.562 keuro.
Opgesplitst naar gewest (32%) en gemeenschap (68%) gaat het om 14.580 keuro
voor gewest (JB0-1JDB2EC-WT) en 30.982 keuro voor gemeenschap (JB01JDB2ED-WT).
Totale kost lopende dossiers loopbaanonderbreking en zorgkrediet (gewest)
Lopende dossiers
loopbaanonderbreking:
Vlaams zorgkrediet:
TOTAAL

BA 2019
32.360
30.982
63.342

Het totaal benodigd krediet bedraagt 63.342 keuro.
Dit is een stijging van 6.691 keuro t.o.v. BO 2019 (56.651 keuro). Deze stijging
wordt veroorzaakt door het hoger aantal verwachte aanvragen (en een verbeterde
ramingsmethodiek waarbij gediversifieerd wordt naargelang het motief).
Dit tekort kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door het overschot op JB01JDB2EC-WT (3.788 keuro). Het overige tekort wordt bijgesteld uit de algemene
middelen, want kostendrijver.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2EC-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
3.788
3.788

Er wordt 3.788 keuro gecompenseerd van JB0-1JDB2EC-WT naar dit
begrotingsartikel om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de verhoogde
kredietbehoefte op dit artikel t.o.v. BO 2019.

Andere bijstellingen
Toename aantal
aanvragen en nieuwe
berekeningwijze
TOTAAL
-

VAK
3.788
3.788

(duizend euro)

VAK
2.903

VEK
2.903

2.903

2.903

De toename van het aantal aanvragen Vlaams zorgkrediet en de nieuwe
ramingsmethode die rekening houdt met het gewicht van het motief,
resulteert in een bijstelling van het krediet met 2.903 keuro.
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JB0-1JDB2EE-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. Vanaf 1 juni 2015 werd de instapleeftijd eindeloopbaan
opgetrokken van 55 naar 60 jaar. Daarnaast werd vanaf 1 juni 2016 de instroom
beperkt tot zorggerelateerde beroepen. Door deze wijzigingen is de totale kost
van nieuwe dossiers landingsbanen gedaald.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

0
15.394
- 422
14.972

0
15.394
- 422
14.972

Voor de dossiers landingsbanen, toegekend in de periode 2001 t.e.m. 2018, die in
2019 doorlopen verwachten we een kost van 14.309 keuro (4.400 dossiers).
Voor de nieuw toegekende landingsbanen wordt in 2019 een kost geraamd van
663 keuro (400 dossiers).
Als totale kost voor het stelsel wordt dus 14.972 keuro voorzien. Bij BO 2019 was
dit nog 15.394 keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2DA-WT
TOTAAL
-

VAK
15.394
15.394

(duizend euro)

VEK
15.394
15.394

Er wordt 15.394 keuro VAK/VEK gecompenseerd van JB0-1JDB2DA-WT naar
dit begrotingsartikel naar aanleiding van de optimalisatie van de
inhoudelijke structuurelementen.

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Evolutie aantal dossiers
landingsbanen 2019

VAK
- 422

VEK
- 422

TOTAAL

- 422

- 422

-

De daling in het aantal lopende dossiers overcompenseert de stijging in het
aantal nieuwe dossiers, waardoor de geraamde uitgaven 422 keuro lager
liggen dan bij BO 2019. Deze daling is het gevolg van de wijzigingen in de
betrokken federale en Vlaamse regelgevingen.
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2.3.5. DUURZAME ARBEIDSMARKT WERK
JB0-1JDB2IB-WT – SECTORFONDSEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat de kredieten voor de (tweejaarlijkse) sectorconvenanten.
Kredietevolutie:
BO 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

0
0
0
0

0
4.460
0
4.460

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties*
Van JB0-1JDB2IB-WT
TOTAAL
-

VAK

(duizend euro)

VEK
+ 4.460
4.460

Er wordt 4.460 keuro VEK gecompenseerd van JB0-1JDB2AB-WT naar dit
begrotingsartikel naar aanleiding van de optimalisatie van de inhoudelijke
structuurelementen.

JB0-1JDB2IC-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. De uitvoering van de mobiliserende strategie gebeurt onder meer via het
afsluiten van samenwerkingsakkoorden met structurele partners (onder andere
werkgevers- en werknemersorganisaties).
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

- 19
13.860
0
13.841

- 19
11.717
0
11.698

Het totale beschikbare krediet bedraagt 13.841 keuro VAK en 11.698 keuro VEK.
Deze VAK-middelen zijn voorzien voor volgende engagementen:
- samenwerkingsakkoorden ‘mobiliserende strategie Focus op talent’ (6.891
keuro),
- versterkende acties ter ondersteuning van het talentbeleid en werkbaar werk
(3.232 keuro),
- werkbaarheidscheques en verhoging KMO-Portefeuille (3.000 keuro),
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-

communicatiekader ‘Werkbaar werk en Focus op Talent’ (500 keuro),
subsidies vzw Tracé Brussel (218 keuro)

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2AC-WT
Naar JB0-1JDB2AD-WT
TOTAAL

VAK
13.860
0
13.860

(duizend euro)

VEK
13.860
- 2.143
11.717

-

Er wordt 13.860 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel JB01JDB2AC-WT naar dit begrotingsartikel omwille van de optimalisering van de
inhoudelijke structuurelementen.

-

Er wordt 2.143 keuro VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel JB01JDB2AD-WT om het tekort aan VEK-krediet op dit begrotingsartikel deels op
te vangen.

JB0-1JDB2ID-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’.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

0
0
0
0

0
921
0
921

Het krediet op dit (nieuwe) begrotingsartikel blijft ongewijzigd ten opzichte van BO
2019.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2DB-WT
TOTAAL
-

VAK

(duizend euro)

VEK
921
921

Er wordt 921 keuro VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel JB01JDB2DB-WT naar dit begrotingsartikel omwille van de optimalisering van de
inhoudelijke structuurelementen.
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2.4. PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE
2.4.1.TRANSITIE VAN WERKLOOSHEID NAAR BETAALDE ARBEID
JB0-1JEB2CA-WT – COLLECTIEF MAATWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JEB2HA-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘activering (sociale economie)’.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
393.144

VEK
393.744

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

- 393.144
0
0

- 393.744
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties*
Naar JB0-1JEB2HA-WT
TOTAAL
-

VAK
- 393.144
- 393.144

(duizend euro)

VEK
- 393.744
- 393.744

Er wordt 393.144 keuro VAK en 393.744 keuro VEK overgeheveld naar het
nieuwe begrotingsartikel JB0-1JEB2HA-WT.

JB0-1JEB2CB-WT – LOKALE DIENSTENECONOMIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JEB2HB-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘activering (sociale economie)’.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
28.870

VEK
28.870

- 28.870
0
0

- 28.870
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties*
Naar JB0-1JEB2HB-WT
TOTAAL

VAK
- 28.870
- 28.870

(duizend euro)

VEK
- 28.870
- 28.870
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-

Er wordt 28.870 keuro VAK/VEK
begrotingsartikel JB0-1JEB2HB-WT.

overgeheveld

naar

het

nieuwe

JB0-1JEB2CC-WT – ARBEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JEB2HC-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘activering (sociale economie)’.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
4.812

VEK
4.812

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

- 4.812
0
0

- 4.812
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JEB2HC-WT
TOTAAL
-

VAK
- 4.812
- 4.812

(duizend euro)

VEK
- 4.812
- 4.812

Er wordt 4.812 keuro VAK/VEK overgeheveld naar het nieuwe begrotingsartikel
JB0-1JEB2HC-WT.

JB0-1JEB2CD-WT – SINE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JEB2HD-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘activering (sociale economie)’.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
52.058
0
- 52.058
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JEB2HD-WT
TOTAAL
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- 52.058
- 52.058

VEK
52.058
0
- 52.058
0
0
(duizend euro)

VEK
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Er wordt 52.058 keuro VAK/VEK
begrotingsartikel JB0-1JEB2HD-WT.

JB0-1JEB2CE-WT
WERKPLAATSEN

–

overgeheveld

DOELGROEPVERMINDERING

naar

het

GESCO'S

nieuwe

SOCIALE

Korte inhoud begrotingsartikel:
Naar aanleiding van de optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen
worden de middelen op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het nieuw
begrotingsartikel JB0-1JEB2HE-WT met als inhoudelijk structuurelement
‘activering (sociale economie)’.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
18.676
0
- 18.676
0
0

VEK
18.676
0
- 18.676
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JEB2HE-WT
TOTAAL
-

VAK
- 18.676
- 18.676

Er wordt 18.676 keuro VAK/VEK
begrotingsartikel JB0-1JEB2HE-WT.

overgeheveld

(duizend euro)

VEK
- 18.676
- 18.676
naar

het

nieuwe

2.4.2.DUURZAME ARBEIDSMARKT SOCIALE ECONOMIE
JB0-1JEC2GA-WT – ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN
DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
Korte inhoud begrotingsartikel:
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 februari 2012 bevat dit
begrotingsartikel de kredieten voor de ondersteuningsmaatregelen Sociale
Economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 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 socialeeconomieondernemingen, steun voor innovatie en steun voor het bevorderen van
het sociaal ondernemerschap (MVO en coöperatief ondernemen).
Andere diverse acties binnen het ondersteuningsdecreet zijn: de mogelijkheid tot
het toekennen van financiële ondersteuning op maat, subsidie voor
managementadvies, steun aan de gemeenten die een regierol op vlak van lokale
Sociale Economie opnemen.
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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 en een krediet voor de fasegewijze inkanteling van de ex-GESCO’s
binnen het reguliere kader van maatwerk en lokale diensteneconomie.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
7.934

VEK
7.934

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

-9
0
0
7.925

-9
128
0
8.053

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2AA-WT
TOTAAL
-

VAK

(duizend euro)

VEK
128
128

VRK

Er wordt 128 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel JB0-1JDB2AAWT naar dit begrotingsartikel voor de VEK-behoefte van openstaande
verbintenissen op te vangen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):
Er werd tijdens het jaar 49 keuro VAK en 35 keuro VEK herverdeeld vanuit dit
begrotingsartikel naar het begrotingsartikel JB0-1JEB2GY-IS voor de oproep
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen met de Sustatool’.
JB0-1JEB2GB-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 als de voorbije twee jaar een krediet van
5.000 keuro VAK/VEK ter beschikking zijn voor leningen in het kader van
investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Deze
middelen zijn bestemd voor initiatieven binnen de sociale economie in eerste
instantie gericht naar de maatwerkbedrijven.
De kapitaalaflossingen van de leningen komen terecht op het begrotingsartikel
JB0-9JEBAGB-OP. De renteontvangsten komen toe op het begrotingsartikel JB09JEBAGA-OW.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
5.000

VEK
5.000

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
0
0
5.000

0
0
0
5.000

Er zijn geen wijzigingen aan het krediet ten opzichte van BO 2019.
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VOOR

INTERNATIONAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:
In het kader van de oproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen met de
Sustatool’ werd een subsidie toegekend aan het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen. Dit begrotingsartikel werd in 2019 aangemaakt
aangezien de begunstigde van de subsidie deel uitmaakt van de consolidatiekring.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er is geen krediet ter beschikking op dit begrotingsartikel. De middelen werden via
herverdelingsbesluit ter beschikking gesteld.
Toelichting bij kredietherverdeling(en)1:
Er werd tijdens het jaar 49 keuro VAK en 35 keuro VEK herverdeeld vanuit
begrotingsartikel JB0-1JEB2GA-WT naar dit begrotingsartikel voor de oproep
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen met de Sustatool’.
2.4.3.ACTIVERING SOCIALE ECONOMIE
JB0-1JEB2HA-WT – COLLECTIEF MAATWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanaf 1 januari 2019 is 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 Maatwerk 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.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

- 79
398.615
0
398.536

- 79
399.215
- 600
398.536
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JEB2CA-WT
Van JB0-1JBB2AB-PR
Van JB0-1JDB2CH-WT
TOTAAL

VAK
393.144
3.226
2.245
398.615

(duizend euro)

VEK
393.744
3.226
2.245
399.215

-

Er wordt 393.144 keuro VAK en 393.744 keuro VEK gecompenseerd vanuit
begrotingsartikel JB0-1JEB2CA-WT naar dit begrotingsartikel omwille van de
optimalisering van de inhoudelijke structuurelementen.

-

Er wordt éénmalig een krediet van 5.471 keuro VAK/VEK overgeheveld naar dit
begrotingsartikel in het kader van investeringsoproepen. Er wordt hiervoor
3.226 keuro VAK/VEK ter beschikking gesteld vanuit de provisie voor
maatregelen voor ondersteuning van het werkgelegenheidsbeleid (JB01JBB2AB-PR) en 2.245 keuro VAK/VEK vanuit de AWI-middelen (JB0-1JDB2CHWT).
Andere bijstellingen
Actualisatie
betaalkalender
investeringsoproep 2018
TOTAAL

-

VAK

(duizend euro)

VEK

- 600
- 600

In 2018 vond er een investeringsoproep plaats. Bij BO 2019 werd er 600 keuro
voorzien voor de afrekening van deze oproep. De afrekening is echter al
aangerekend op het VEK-krediet van 2018. Het saldo dat voorzien werd voor
de afrekening mag met andere woorden uit de kredietbasis worden verwijderd.

Toelichting bij kredietherverdeling(en)1:
Er werd een bedrag van 1.476.232 euro VAK/VEK herverdeeld vanuit
begrotingsartikel GB0-1GBD2FA-PR naar dit begrotingsartikel. Het betreft VIA 5middelen voor 2019.
JB0-1JEB2HB-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.
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Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
- 57
28.870
0
28.813

VEK
0
- 57
28.870
0
28.813

Uitgezonderd een indexaanpassing blijft het krediet ongewijzigd ten opzichte van
BO 2019.
Het totale krediet voor kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende
inschakelingstrajecten voor doelgroepwerknemers bedraagt 28.813 keuro
VAK/VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JEB2CB-WT
TOTAAL
-

VAK
28.870
28.870

(duizend euro)

VEK
28.870
28.870

Er wordt 28.87 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel JB01JEB2CB-WT naar dit begrotingsartikel omwille van de optimalisering van de
inhoudelijke structuurelementen.

JB0-1JEB2HC-WT – ARBEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel:
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.
Daarnaast bevat dit begrotingsartikel middelen die aansluitend op de gefaseerde
uitvoering van het Werk-Zorg decreet, zullen worden aangewend voor de oproep
“activerende arbeidszorg”, waarbij personen voor een beperkte periode
doorstroomgericht worden ingezet met de uiteindelijke doelstelling een betaalde
tewerkstelling binnen de sociale economie.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

-9
4.812
0
4.803

-9
4.812
0
4.803

Uitgezonderd index blijft het krediet ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.
Het totale beschikbare krediet bedraagt 4.803 keuro VAK/VEK.
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JEB2CC-WT
TOTAAL
-

VAK
4.812
4.812

(duizend euro)

VEK
4.812
4.812

Er wordt 4.812 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel JB01JEB2CC-WT naar dit begrotingsartikel omwille van de optimalisering van de
inhoudelijke structuurelementen.

JB0-1JEB2HD-WT – SINE
Korte inhoud begrotingsartikel:
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 volledig werkloze
laaggeschoolden in en ontvangen hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding
bestaat uit een RVA-loonpremie en een RSZ-korting.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0

VEK
0

0
52.058
2.010
54.068

0
52.058
2.010
54.068

De federale operator RVA had in mei 2019 een geactualiseerde raming opgesteld
voor 2019. Deze raming voorzag een stijging van het aantal VTE met 495. De
stijging in VTE werd ook bijgeteld bij de RSZ-raming.
Bijgevolg wordt het krediet verhoogd met 2.010 keuro vanuit de algemene
middelen, aangezien hier een kostendrijver speelt.
Het totaal beschikbare krediet bedraagt 54.068 keuro (VAK/VEK).
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JEB2CD-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
52.058
52.058

Er wordt 52.058 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel JB01JEB2CD-WT naar dit begrotingsartikel omwille van de optimalisering van de
inhoudelijke structuurelementen.
Andere bijstellingen
Actualisatie raming
TOTAAL

-

VAK
52.058
52.058

VAK
2.010
2.010

(duizend euro)

VEK
2.010
2.010

Naar aanleiding van de actualisatie van de federale raming van RVA, die werd
doorgetrokken naar de RSZ, is er een bijstelling met 2.010 keuro.
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DOELGROEPVERMINDERING

GESCO'S

SOCIALE

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.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
0
18.676
- 730
17.946

VEK
0
0
18.676
- 730
17.946

Het krediet wordt bijgesteld tot de geraamde uitgaven die voortkomt uit de
begrotingscontrole van RSZ (februari 2019).
Het totaal beschikbare krediet bedraagt 17.946 keuro (VAK/VEK).
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JEB2CE-WT
TOTAAL
-

(duizend euro)

VEK
18.676
18.676

Er wordt 18.676 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel JB01JEB2CE-WT naar dit begrotingsartikel omwille van de optimalisering van de
inhoudelijke structuurelementen.
Andere bijstellingen
Actualisatie raming
TOTAAL

-

VAK
18.676
18.676

VAK
- 730
- 730

(duizend euro)

VEK
- 730
- 730

De federale operator RSZ raamt een uitgave (februari 2019) van 17.946 keuro
voor 2019. Hierdoor wordt het krediet bijgesteld met min 730 keuro VAK/VEK.

2.5. PROGRAMMA JF – COMPETENTIES
2.5.1. COMPETENTIES
JB0-1JFB2FA-WT – SOCIALE PROMOTIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
De wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale
promotie, voorzag dat vergoedingen voor sociale promotie konden toegekend
worden aan:
1. werknemers die cursussen volgen om hun intellectuele, morele en sociale
vorming te vervolmaken (= dagcursussen).
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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:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
30
0
- 11
0
19

VEK
30
0
- 11
0
19

Het systeem van sociale promotie werd stopgezet op 31 december 2018. Begin
2019 moesten enkel nog de betalingen uitgevoerd worden voor de cursussen die
eind 2018 werden georganiseerd. De aanvragen hiervoor konden tot 31 januari
2019 ingediend worden. In dit kader werd begin 2019 voor 19 keuro aan
vergoedingen uitbetaald. Het resterend krediet van 11 keuro wordt overgeheveld
naar de opleidingsverlof.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar JB0-1JFB2FB-WT
TOTAAL
-

VAK
- 11
- 11

(duizend euro)

VEK
- 11
- 11

Er wordt 11 keuro VAK/VEK van de middelen die vrijkomen uit de maatregel
sociale promotie gecompenseerd naar het opleidingsverlof (JB0-1JFB2FBWT).

JB0-1JFB2FB-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.
Met ingang van 1 september 2018 werd dit stelsel hervormd. De start- en
stagebonus werd 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. De
impact van deze hervorming zal vooral vanaf schooljaar 2019-2020 duidelijk
merkbaar worden, wanneer duaal leren organiek uitgerold wordt en alle scholen
programmatie-aanvragen mogen indienen.
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
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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:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
70.936

VEK
70.936

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
- 409
0
70.527

0
- 409
0
70.527

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 werkelijke uitgaven voor de komende begrotingsjaren.
Voor het begrotingsjaar 2019 voorzien we een krediet van 3.645 keuro VAK/VEK.
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 66.881 keuro VAK/VEK geraamd.
Als gevolg van de hervorming van de opleidingsincentives wordt het stelsel betaald
educatief verlof vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door het Vlaams
opleidingsverlof, cfr. decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams
opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein
Werk en Sociale Economie, en het BVR van 21 december 2018 tot uitvoering van
afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende
vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding.
De eerste betalingen in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof zullen naar
verwachting pas vanaf 2020 uitgevoerd worden.
Het totale gevraagde budget 2019 voor het begrotingsartikel JB0-1JFB2FB-WT
bedraagt aldus 70.527 keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties*
Van JB0-1JFB2FA-WT
Naar JB0-1JDB2EB-WT
TOTAAL

VAK
11
- 420
- 409

(duizend euro)

VEK
11
- 420
- 409

-

Er wordt 420 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar het Vlaams
Opleidingskrediet (JB0-1JDB2EB-WT) voor de financiering van de hervorming
van deze maatregel.

-

Er wordt 11 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar dit artikel voor het
opleidingsverlof. De 11 keuro komt van begrotingsartikel JB0-1JFB2FA-WT.
Het gaat om middelen die vrijkomen uit de maatregel sociale promotie.
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JB0-1JFB2FD-WT – MENTORKORTINGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:

Werkgevers kunnen de doelgroepkorting voor mentors krijgen als ze jongeren
laten opleiden op de werkvloer door één of meerdere van hun werknemers die aan
de voorwaarden voor mentor voldoen.
Omdat de mentorkorting inhoudelijk beter aansluit bij het inhoudelijk
structuurelement ‘Competenties’ hebben we beslist de maatregel af te zonderen
van de andere doelgroepverminderingen Sociale Zekerheid op dit nieuwe
begrotingsartikel zodat de inhoudelijke aansluiting bij het ISE ook daadwerkelijk
kan gemaakt worden.
Kredietevolutie:
BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

(duizend euro)

VAK
0
0
6.452
0
6.452

VEK
0
0
6.452
0
6.452

Rekening houdend met de RSZ-ramingen (inclusief provinciale en plaatselijke
besturen) van februari 2019 ramen we het nodige krediet voor 2019 op 6.452
keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2CA-WT
TOTAAL
-

VAK
6.452
6.452

(duizend euro)

VEK
6.452
6.452

Er wordt 6.452 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit de RSZ
doelgroepverminderingen om de maatregel doelgroepvermindering mentors
te laten aansluiten bij het ISE Competenties in het kader van de optimalisatie
van de inhoudelijke structuurelementen.

JB0-1JFB2FX-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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
70.221

VEK
70.221

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
143
0
70.364

0
143
0
70.364
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van CB0-1CBG2AB-PR
Van PG0-1PKC2TG-PR
TOTAAL
-

(duizend euro)

VAK

VEK

+ 13

+ 13

+ 98
+ 32
+ 143

+ 98
+ 32
+ 143

Er wordt 13 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het
kader van de toekenning van de provisie endogene groei.
Er wordt 98 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het
kader van de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der
Parastatalen naar 43%.
Er wordt 32 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR in het
kader van de verhoging van de eindejaarstoelage en de zaterdagstoelage.

JB0-1JFB2FY-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, overgekomen in het kader van de 6de staatshervorming.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2019

VAK
160.105

VEK
160.105

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2019

0
0
0
160.105

0
0
0
160.105

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen budgettaire wijzigingen t.o.v. BO 2019.
E. EVA’s
E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSVORMING SYNTRA
VLAANDEREN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
ESR 46: werkingstoelage agentschap
Wijziging omwille van de provisie endogene groei (plus 13 duizend euro), de
verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (plus 98 duizend euro) en
de verhoging van de eindejaarstoelage (plus 32 duizend euro).
BO 2019: 70.221 duizend euro
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BA 2019: 70.364 duizend euro
1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 11: loonkredieten
Wijziging omwille van de provisie endogene groei (plus 13 duizend euro), de
verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (plus 98 duizend euro) en
de verhoging van de eindejaarstoelage (plus 32 duizend euro).
BO 2019: 11.547 duizend euro
BA 2019: 11.690 duizend euro
ESR 12: werkings- en beleidskredieten
Wijziging omwille van een interne compensatie en technische correctie van ESR
1211 (25 duizend euro) en ESR 3441 (85 duizend euro).
BO 2019: 5.601 duizend euro
BA 2019: 5.711 duizend euro
ESR 12: toegewezen trajecten
Wijziging omwille van een interne compensatie en technische correctie naar ESR
1211 (25 duizend euro).
BO 2019: 1.735 duizend euro
BA 2019: 1.710 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.
BO 2019: 52.804 duizend euro
BA 2019: 52.804 duizend euro
E.2. VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN
BEROEPSOPLEIDING
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

ONTVANGSTENARTIKELEN

08 Interne verrichtingen.
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.
BO 2019: 73.919 keuro
BA 2019: 114.847 keuro
Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het gecumuleerde saldo
uit de jaarrekeningen 2018 van de VDAB.
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16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten.
16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.
BO 2018: 125.093 keuro
BA 2019: 85.351 keuro
-39.742 keuro

evolutie diverse werkelijke opbrengsten

De hervorming van werkplekleren en IBO maken dat de eigen inkomsten uit de
IBO maatregel afnemen.
De minder inkomsten uit het samenwerkingsakkoord met het RIZIV is ten gevolge
proratering.
Er is een bijstelling van – 16.400 keuro inkomsten uit de maatregel wijk-werken
(op basis van de uitvoering 2018).
Er is een kleine bijstelling voor de opleidingen voor werknemers op verzoek van
werkgevers, dit volgens de prognose op basis van de werkelijke inkomsten.

2 Renten.
26.10 Rente-ontvangsten.
BO 2019: 100 keuro
BA 2019: 100 keuro
Deze rubriek bevat aangerekende verwijlintresten bij verkoopfacturen.

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren.
39 Europese inkomsten.
BO 2019: 25.000 keuro
BA 2019: 26.000 keuro
De Europese inkomsten worden voor 2019 geraamd op 26.000 keuro op basis
van een overzicht van de verschillende subsidiedossiers.

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid
46 Werkingstoelage
46.10 Van de institutionele overheid
BO 2019: 689.323 keuro
BA 2019: 688.810 keuro
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Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingstoelage aan de VDAB
tot gevolg:
- 3.444 keuro

Middelen naar AgO i.f.v. overdracht
personeel Vlimpers

- 581 keuro

Middelen naar algemene middelen
i.p.v. pool der parastatalen i.f.v.
overdracht loonkosten naar AgO

- 17 keuro

Middelen naar algemene middelen
i.p.v. pool der parastatalen i.f.v.
overdracht loonkosten naar DWSE

+ 744 keuro

Verdeling budget sectoraal akkoord

+ 791 keuro

Toekenning endogene groei

+ 1.806 keuro

Verhoging bijdragepercentage Pool
der Parastatalen

+ 42 keuro

Werk-zorgtrajecten

+ 146 keuro

Indexering loonkredieten

46.40 Van een VOI
BO 2019: 0 keuro
BA 2019: 141 keuro
In 2019 worden middelen ter beschikking gesteld vanuit het HERMES fonds in het
kader van de proeftuinen.
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen
BO 2019: 0 keuro
BA 2019: 1.300 keuro
+ 1.300 keuro

samenwerkingsakkoord Actiris

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid.
66 Investeringstoelage.
BO 2019: 18.410 keuro
BA 2019: 18.410 keuro
Deze rubriek bevat de investeringskredieten van VDAB.

Vlaams Parlement

13 (2019-2020) – Nr. 2-J

67

7 Investeringen en desinvesteringen (verkoop van onroerende en andere
investeringsgoederen).
76.32 Verkoop van bestaande gebouwen.
BO 2019: 14.900 keuro
BA 2019: 8.265 keuro
- 6.635 keuro De verkoop van de gebouwen te Hasselt (Vissersstraat en
Boomkensstraat) worden pas in 2020 voorzien.

77.20 Verkoop van overig materieel
BO 2019: 10 keuro
BA 2019: 10 keuro
Dit betreft opbrengsten uit buitengebruikstelling van roerend materieel.

8 Kredietaflossingen en vereffeningen
88.11 Aan EU-instellingen
BO 2019: 25.000 keuro
BA 2019: 26.000 keuro
De nog niet uitbetaalde Europese subsidies zijn in de begroting opgenomen onder
artikel 84.11.

1.2. UITGAVENARTIKELEN
03 Interne verrichtingen.
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar.
BO 2019: 88.719 keuro
BA 2019: 123.012 keuro
11 Lonen en sociale lasten.
BO 2019: 294.268 keuro
BA 2019: 300.266 keuro
De lonen stijgen met 5.998 keuro. Enerzijds is er de overdracht van middelen naar
AgO en de algemene middelen van de Vlaamse Overheid, anderzijds is er een
bijstelling gebeurd op basis van een prognose die een stijging van de loonkost
vertoont alsook een vermeerdering van de toelage ter compensatie van een stijging
door indexering, een stijgende bijdrage aan de Pool der Parastatalen en de
eindejaars- en zaterdagtoelagen.
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12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.
BO 2019: 202.585 keuro
BA 2019: 209.482 keuro
De toename van het krediet is als volgt te verklaren:
+2.358 keuro
+4.539 keuro

Bijstelling huur o.b.v. werkelijke
evolutie
o.a. digitalisaring van de
dienstverlening en bijkomende
communicatiecampagnes

2 Renten.
BO 2019: 20 keuro
BA 2019: 20 keuro
Deze rubriek bevat betaalde intresten.
31 Exploitatiesubsidies.
BO 2019: 78.685 keuro
BA 2019: 71.109 keuro
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.
De daling van de subsidies komt voornamelijk door bijstelling van de opleidingsen activeringspremies RVA in het kader van de 6de staatshervorming. Deze
maatregelen werden meegenomen in de hervorming van het werkplekleren van
september 2018.
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.
BO 2019: 300 keuro
BA 2019: 453 keuro
Het krediet neemt toe met de middelen voor de outplacement tegemoetkoming.
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.
BO 2019: 126.770 keuro
BA 2019: 93.200 keuro
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:
De geldelijke uitkeringen nemen vooral af door de hervorming van de IBO
maatregel en het dalend aantal IBO’s. De bijstelling van wijk-werken is op basis
de werkelijke evolutie, rekening houdend met een engagement om de maatregel
meer in te zetten.
Vlaams Parlement
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35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland.
BO 2019: 100 keuro
BA 2019: 100 keuro
Dit betreft een krediet voorzien voor terugbetaling van Europese subsidies.
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden.
BO 2019: 136.798 keuro
BA 2019: 121.071 keuro
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de subsidies aan de OCMW’s in het kader
van de activering van leefloners, de subsidies aan de POD MI voor de
looncomponent bij deze maatregel en de vergoedingen aan de organisatoren wijkwerken.
ESR-code 43.40
Er is een bijstelling van de kredieten voor wijk-werken op basis van de werkelijke
evolutie. De bijstelling houdt rekening met een hoger engagement om de
maatregel in te zetten.
ESR-code 43.45
De kredieten nemen af voor de begeleiding van de leefloners door de OCMW’s. De
stijging van het aantal nieuwe begeleidingstrajecten neemt af. Het aantal nieuwe
opgestarte begeleidingen begint gecompenseerd te worden door uitstroom van
deelnemers uit de maatregel. De middelen looncomponent voor de leefloners,
betaald via POD MI, nemen af i.f.v. het aantal begeleidingen.
63.22 kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten – niet
verdeeld.
BO 2019: 0 keuro
BA 2019: 0 keuro
Het krediet in 2018 had betrekking op de laatste schijven van de kapitaalsubsidie
aan de CVBA T2 voor oprichting van een opleidingscampus in Genk. Dit krediet
werd reeds bij BO 2019 herleidt tot 0.
7 Investeringen.
BO 2019: 18.510 keuro
BA 2019: 18.910 keuro
De uitgaven worden gefinancierd met de investeringstoelage (18.410 duizend
euro) en inkomsten uit verkoop van vastgoed.
De investeringsmiddelen in gebouwen nemen af o.a. door vertraging in de
investering te Temse.
De investeringsmiddelen in roerende goederen nemen toe o.a. door de digitale
dienstverlening.

Vlaams Parlement
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8 Kredietaflossingen en vereffeningen
84.11 Aan EU-instellingen
BO 2019: 25.000 keuro
BA 2019: 26.000 keuro
De toename van de vordering van nog niet uitbetaalde Europese subsidies is in de
begroting opgenomen onder artikel 84.11

Vlaams Parlement

THEMA-OVERSCHRIJDEND

ACTIVERING (WERK)

TRANSITIE VAN UITTREDING NAAR BETAALDE ARBEID (INCL. WERKBAARHEID)

LOOPBANEN

COMPETENTIES

DUURZAME ARBEIDSMARKT (SOCIALE ECONOMIE)

ACTIVERING (SOCIALE ECONOMIE)

DUURZAME ARBEIDSMARKT (WERK)

JC

JD

JE

JF

JG

JH

JI

ISE OMSCHRIJVING

JA

ISE

13.841

504.166

7.925

152.939

1.390.426

0

1.585.377

62.153

ESR-BELEID

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

17.079

504.166

8.053

152.939

1.390.426

0

1.588.311

61.936

ESR-BETAAL
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