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I.

INLEIDING DOOR DE MINISTER

Ik ga deze legislatuur voor 120.000 Vlamingen extra aan het werk. Dit wordt
een werk van velen voor velen waar elke Vlaming beter van wordt.
Om deze ambitieuze doelstelling waar te maken, werk ik een Talenten-offensief
uit waarmee we onze arbeidsmarkt de 21 ste eeuw inloodsen en antwoorden bieden
op de economische, sociale en demografische uitdagingen. In snel veranderende
tijden met digitale en andere transities wil ik ervoor zorgen dat mensen vlotter
kunnen wisselen van functie, bedrijf, sector of statuut en dat ondernemingen in
staat zijn hun vacatures duurzamer in te vullen, talenten te stimuleren en te
laten meewerken aan de onderneming. Activering en arbeidsbemiddeling kan
vandaag nooit een eenrichtingsstraat zijn, maar moet een dynamisch rondpunt zijn
vanwaar nieuwe wegen opengaan. Ik vind het belangrijk mensen te kunnen
begeleiden en opleiden van de éne job naar de andere of vanuit werkloosheid,
ziekte of langdurige inactiviteit terug naar de arbeidsmarkt, hen aan te moedigen
om hun loopbaan in eigen handen te nemen en bij te sturen waar nodig. Samen
met VDAB wil ik strategieën ontwikkelen om de diverse groep van niet
beroepsactieven in de arbeidsmarkt te loodsen. Ik wil ‘werken en leren’ maar ook
‘werken
en zorgen’ combineerbaar maken in alle fases van de loopbaan en mensen langer
op de arbeidsmarkt houden in zinvolle jobs en loopbanen met meer afwisseling.
Op die manier wil ik investeren in een sterk loopbaanmodel voor de 21ste eeuw.
Tegelijk wil ik dat we samen met VDAB vacatures centraal stellen en daarom
ondernemingen, en vooral KMO’s ondersteunen vacatures competentiegericht te
formuleren, duurzaam in te vullen, een retentie-beleid te ontwikkelen om mensen
aan de slag te houden, in te zetten op ontwikkeling van competenties om
medewerkers te laten doorstromen, … Op die manier wil ik investeren in de
onderneming van de toekomst, die een onderneming is die haar talenten
centraal stelt.
Daartoe plaats ik de komende jaren vijf speerpunten voorop.
Partners verenigen rond de ambitie ‘120.000’
Om onze ambitie te bereiken moeten we als overheid werkgevers, werkenden,
werkzoekenden en mensen die zich vandaag niet aanbieden op de arbeidsmarkt
actief ondersteunen in elke loopbaantransitie. Maar er zal meer nodig zijn … Om
de omslag te maken naar een arbeidsmarkt- en loopbaanmodel voor de 21ste eeuw
reken ik op het engagement, de inbreng en de expertise van vele partners:
sociale partners, lokale besturen, sectoren, ondernemingen, scholen,
dienstverleners, koepelorganisaties, vertegenwoordigers van kansengroepen, …
Samen met VDAB zal ik nieuwe partners actief aanspreken, bijvoorbeeld lokale
besturen
voor
het
uitbouwen
van
activeringsnetwerken,
maar
ook
opleidingsaanbieders of verenigingen. Als we 120.000 mensen extra aan de slag
willen krijgen, vraagt dat grote inspanningen van werkenden én werkgevers, van
federale én Vlaamse én lokale besturen, van regisseurs én van partners, van
regio’s binnen én regio’s buiten Vlaanderen, van ministers van Werk én andere
ministers van de Vlaamse Regering, van alle sectoren samen. Ik ben me er van
bewust dat enkel met alle neuzen samen in dezelfde richting de omslag gemaakt
kan worden naar een dynamische wendbare arbeidsmarkt. Daarom is het voor mij
essentieel en noodzakelijk dat belangrijke hervormingen steeds in nauw overleg
gebeuren met de sociale partners oa. in het kader van VESOC en met de partners
uit het brede werkveld.
Hokjes neerhalen, schotten overstijgen
Om die samenwerking efficiënt en effectief te maken, wil ik hokjes die ons denken
en handelen over de arbeidsmarkt sturen, neerhalen. Al te vaak redeneren we nog
in sectoren, statuten, in functies en categorieën. Dat moet anders. Door over het
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muurtje te kijken, schotten neer te halen en drempels weg te nemen, wil
ik extra kansen creëren voor iedereen. Bijvoorbeeld door de combinatie
opleiding-werk of werk-gezin haalbaarder te maken, of door de drempels tussen
de reguliere en sociale economie te verlagen, maar ook door de stap van nietwerken naar werken lonender te maken. Het zijn de talenten die tellen, niet het
label of het statuut. Voor heel wat van mijn beleidsintenties is daarom een goede
samenwerking met mijn collega-ministers bevoegd voor onderwijs, mobiliteit,
financiën, inburgering of welzijn, een noodzakelijke voorwaarde. Hetzelfde geldt
voor de samenwerking met federale en Europese instanties.
Nieuwe technologieën
Ik vind het belangrijk daarbij nieuwe technologieën en innovaties te omarmen
die onze arbeidsmarkt performanter maken. Innovatie heeft een ongekend en
onuitputtelijk potentieel om de veerkracht en dynamiek van onze arbeidsmarkt op
te krikken. Niet om de mens te vervangen in de dienstverlening, maar ter
ondersteuning van de werkzoekende wiens zelfredzaamheid we verhogen, van de
bemiddelaar die vlotter een ondernemer met openstaande vacatures kan helpen
deze vacature duurzaam in te vullen. Nieuwe technologieën zullen het werken op
maat vergemakkelijken en ruimte creëren voor begeleiding van mensen en
ondernemingen die het het meest nodig hebben. Ik wil, in combinatie met mijn
bevoegdheid inzake Innovatie initiatieven nemen om met nieuwe technologieën
werk werkbaarder te maken : co-botisering in plaats van robotisering waarbij
de robot ons in onze processen ondersteunt en waardoor we ons meer op
menselijke kwaliteiten kunnen focussen als creativiteit, samenwerking, …. Ik
engageer me samen met mijn diensten werk te maken van het transparant ter
beschikking stellen van arbeidsmarkt-informatie.
Tijdens de Corona-crisis hebben we kunnen vaststellen dat de deelname aan
online-opleidingen bij VDAB sterk toegenomen is. Om online opleidingen echter
voluit te kunnen ondersteunen en uit te breiden zijn er aanpassingen nodig op vlak
van de ICT-infrastructuur. Met 4 mio € extra voor VDAB kan het online-aanbod
vergroot worden, kan ook het aanbod van andere opleidingsverstrekkers versterkt
worden en kan het aanbod interactiever gemaakt zodat de opleidingsverstrekker
de cursist meer feedback kan geven en kan begeleiden tijdens het
opleidingstraject.
Een performante overheid en dienstverlening
Ik wil ook dat we als overheid de hoogste standaarden hanteren voor onze
dienstverlening: slank, digitaal en performant. Ik vind het essentieel als
overheid voortdurend de dialoog aan te gaan met het werkveld en de brede
samenleving. Enkel zo kunnen we de beste en meest doeltreffende dienstverlening
aanbieden. Enkel zo kunnen we gedragen hervormingen doorvoeren, onderbouwd
met data en wetenschappelijke inzichten. Door gebruik te maken van nieuwe
technologieën en inzichten, door krachten te bundelen over de entiteiten heen en
door in te zetten op synergie en samenwerking met andere domeinen maken we
de overheid en de arbeidsmarkt efficiënter en toegankelijker voor iedereen.
VDAB staat hierbij voor bijzonder grote uitdagingen. Als centrale
arbeidsmarktregisseur moet hij zich focussen op zijn kernopdracht, nl. vraag en
aanbod in de arbeidsmarkt op elkaar afstemmen en vacatures en werkzoekenden
matchen, maar tegelijk als loopbaanregisseur burgers ook de tools aanreiken om
hun loopbaan zelf in handen te nemen en ondernemingen ondersteunen de
arbeidsmarkt-uitdagingen op een inclusieve wijze te kunnen beantwoorden. Ik
vraag VDAB om uitgaande van zijn sterkte-zwakte-analyse de toekomstige werking
als werkzaamheids- en loopbaanregisseur uit te tekenen. Ik zorg hiervoor na
overleg met VDAB voor stimulerende KPI’s. De basis voor een sterke VDAB ligt in
zijn sterke medewerkers. Daarvoor is het van belang met VDAB de noodzakelijke
omslag te kunnen maken naar een competentiegebaseerde werking. De VDABmedewerkers kunnen daarvoor rekenen op de nodige opleiding en begeleiding om
deze omslag te kunnen maken.
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Ik waardeer sterk dat Syntra Vlaanderen op professionele wijze de
ondernemerschapsopleidingen en het duaal leren tot twee peilers van de lerende
samenleving heeft uitgebouwd. Het is de bedoeling nu beide programma’s te
integreren in respectievelijk VLAIO en departement WSE en VDAB met het oog op
een slankere overheid. De zorg voor de continuïteit van de werking is daarbij
cruciaal. Voor duaal leren vind ik het belangrijk dat er voldoende duurzame
leerwerkplekken zullen zijn om het duaal leren te laten groeien in het secundair
onderwijs, in het hoger en het volwassenenonderwijs. De Syntra’s blijven dé
opleidingspartner op vlak van ondernemerschapsopleidingen en op vlak van KMOopleidingen.
Iedereen aan boord
‘Iedereen aan boord’ is de titel van een akkoord dat recent door de sociale
partners werd afgesloten en zal voor mijn beleid een belangrijk leitmotiv zijn. Ik
wil samen met alle partners iedereen aan boord halen en houden. Op de
arbeidsmarkt van vandaag moet elk talent benut worden. We hebben alle
handen en hoofden nodig. Daarom wil ik resoluut inzetten op inclusie, op
toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en de dienstverlening, op een haalbare
combinatie van werk en gezin, op die mensen bij wie de noden het hoogst zijn.
Wie het moeilijk heeft op onze arbeidsmarkt moet beter ondersteund worden. Wie
de digitale trein heeft gemist wordt ondersteund om deze vaardigheden te
verwerven. Daarom ook hecht ik belang aan het actief voorkomen en waar nodig
bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. In plaats van de achtergrond,
herkomst, leeftijd of diploma wil ik talenten en competenties van mensen
centraal zetten.
Als we deze uitdagingen samen aanpakken, ben ik ervan overtuigd dat we onze
arbeidsmarkt veerkrachtiger maken, onze samenleving versterken en de welvaart
in onze regio verder verhogen. Samen bouwen we zo aan een sterk en sociaal
Vlaanderen dat klaar is voor de 21ste eeuw.
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II. SAMENVATTING

TOTAAL – WERK EN SOCIALE ECONOMIE , excl. apparaatsuitgaven en
programma B
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

TO

2.170

LO

800

VAK

VEK

0

3.655.657

3.671.673

17.028

29.246

0

316.406

307.323

19.198

30.046

0

3.972.063

3.978.996

PROGRAMMA JD – WERK
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

TO

1.782

LO

800

VAK

VEK

0

2.692.213

2.706.431

11.966

29.246

0

319.822

310.980

13.748

30.046

0

3.012.035

3.017.411

PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

BO 2020
Bijstelling
BA 2020

388

0

0

82

0

0

BA 2020

470

0

0

VEK

575.913
-

4.569
571.344

577.735
-

4.813
572.922

PROGRAMMA JF – COMPETENTIES
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

TO

0

LO

VAK

VEK

0

0

387.531

387.507

4.980

0

0

1.153

1.156

4.980

0

0

6

388.684

388.663

III. BELEIDSVELD WERK
Het beleidsveld Werk omvat acties en initiatieven die transities naar werk
bevorderen en werk faciliteren.
1. Inhoudelijk structuurelement Thema-Overschrijdend
Niet alle maatregelen kunnen we eenduidig toekennen aan één van de specifieke
inhoudelijke structuurelementen. 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.
1.1 Budgettair kader
THEMA-OVERSCHRIJDEND, MVG excl. DAB (exclusief programma B)
(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

23.981

6.437

30.418

29.684

-170

29.514

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

98

87

185

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

23.981

6.437

30.418

29.782

-83

29.699

0

0

0

4.256

3.162

7.418

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending VAKruiter

3.054

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Onder het ISE ‘Thema-overschrijdend’ bevinden zich langs uitgavenzijde, een
vijftal begrotingsartikels, waarvan twee betrekking hebben op de ondersteuning
van het tewerkstellingsbeleid. Het betreft hier voornamelijk onderzoeksactiviteiten.
Een van deze begrotingsartikels betreft een interne stroom naar de SERV.
De overige drie begrotingsartikels onder deze ISE hebben betrekking op de
budgetten van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Van deze drie begrotingsartikels
heeft er één betrekking op uitgaven op het begrotingsfonds van ESF en één
begrotingsartikel dient om subsidies uit te betalen aan begunstigden die deel
uitmaken van de consolidatiekring (interne stromen).
De VAK-kredieten voor dit inhoudelijk structuurelement nemen bij BA 2020 toe
met 6.437 keuro of 26,8% ten opzichte van BO 2020. Deze stijging is volledig toe
te schrijven aan de stijging van de ESR-uitgaven van ESF.
De ESR-uitgaven op de VEK-kredieten dalen met 170 keuro, terwijl de Interne
stroom voor ESF stijgt met 87 keuro. Netto geeft dit een daling met 83 keuro. De
grootste beweging op het VEK-krediet voor deze ISE, bestaat er in dat de ESRuitgaven voor ESF (WT artikel) dalen met 3.921 keuro. Dit wordt echter
7

gecompenseerd door een verhoging van het VEK-budget voor de overflow op
ditzelfde artikel met 3.162 keuro. Daarnaast stijgen de ESR-uitgaven voor de
ondersteuning van het tewerkstellingsbeleid met 181 keuro en deze op het ESFbegrotingsfonds met 408 keuro.
1.1.1. Departement Werk en Sociale Economie
1.1.1.1 Ontvangstenartikelen
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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO
800
200
1.000

0
0
0

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De geraamde ontvangst voor 2020 wordt bij BA 2020 opgetrokken tot 1.000 keuro
op basis van de realisatiegraad 2019.
Aan uitgavenzijde voedt dit ontvangstenartikel het begrotingsfonds van ESF (JB01JDB4AD-WT).

JB0-9JDBTAG-OI – ESF OP 2007-2013
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel komen de middelen toe die door het Departement Werk
en Sociale Economie teruggevorderd worden van het ESF Agentschap vzw. Het
gaat om de middelen voor 2014 en 2015 van het oude OP 2007-2013.

Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO
0
0
0

0
29.046
29.046

LO
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw heeft het OP 2007-2013 afgesloten voor wat
betreft de ontvangen en uitbetaalde cofinanciering. De vzw ESF-Agentschap
8

Vlaanderen heeft tijdens de looptijd van het OP 2007-2013 140.484 keuro
middelen voor cofinanciering ontvangen. Daarvan is 111.543 keuro netto
uitbetaald (betalingen min terugvorderingen reeds ontvangen). Er is nog een
terugvordering van 105 keuro hangende. Dit maakt dat er een totaal van 29.046
keuro cofinanciering rest op het saldo van het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw.
Dit saldo wordt bij BA 2020 teruggevorderd en deze middelen zullen opnieuw
ingezet worden in het kader van ESF OP 2014-2020.
Aan uitgavenzijde voedt dit ontvangstenartikel het begrotingsfonds van ESF (JB01JDB4AD-WT).

JB0-9JDBAAE-OW - ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel 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 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
544
149
693

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Gelet op de uitvoeringscijfers van 2017-2018 worden de ontvangsten uit
administratieve geldboeten voor 2020 naar boven bijgesteld met 149 keuro.

9

1.1.1.2 Uitgavenartikelen

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, de deelname aan het LEED-programma
van de OESO.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
1.268
0
0
0
1.268
0

VEK
1.540
0
181
0
1.721
0

BA 2020 incl. overflow

1.268

1.721

Het krediet bij BO 2020 bestond uit 1.268 keuro VAK en 1.360 keuro VEK regulier
en 180 keuro VEK overflow. Het totale krediet BO 2020 inclusief overflow bedroeg
met andere woorden 1.268 keuro VAK en 1.540 keuro VEK.
De reguliere kredietbehoefte bij BA 2020 bedraagt 1.268 keuro VAK en 1.541 keuro
VEK. Dit is een stijging met 181 keuro VEK ten opzichte van het regulier VEK
krediet BO 2020. Er is namelijk een hogere VEK-behoefte, wegens de ontwikkeling
van een nieuwe rapporteringsomgeving voor studies en onderzoek en het opzetten
van een data-governance-platform. Dit bedrag wordt gecompenseerd vanuit het
ESF-begrotingsartikel.
Het bedrag voorzien voor de overflow is ongewijzigd tov BO 2020.
Het totaal BA 2020 krediet inclusief overflow bedraagt dus 1.268 keuro VAK en
1.721 keuro VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van JB0-1JDB2AD-WT

VAK

(duizend euro)

VEK
181

TOTAAL

181
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Reden
VEK-behoefte
rapporteringsomgeving
en data-governanceplatform

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 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
22.058
0
0
0
22.058
0

VEK
27.489
0
3.921
0
23.568
3.162

BA 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

22.058
3.054

26.730

Het krediet bij BO 2020 bedroeg 22.058 keuro VAK en 23.413 keuro VEK regulier
en 4.076 keuro VEK overflow. Het totale krediet BO 2020 inclusief overflow bedroeg
bijgevolg 22.058 keuro VAK en 27.489 keuro VEK.
De reguliere VAK-kredietbehoefte bij BA 2020 blijft ongewijzigd. De reguliere VEKbehoefte daarentegen daalt. Bijgevolg wordt 3.921 keuro VEK herverdeeld van dit
begrotingsartikel naar een vijftal andere begrotingsartikels om het VEK tekort dat
zich daar voordoet op te vangen.
Het bedrag voor de overflow van 2019 stijgt met 3.162 keuro tot 7.238 keuro
VEK.
Het totaal budget voor 2020 (incl. overflow) bedraagt dus 22.058 keuro VAK en
26.730 keuro VEK.
Op dit begrotingsartikel zit er een VAK-ruiter van 3.045 keuro. Deze ruiter zal
volledig aangewend worden in 2020.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JDB2AA-WT

VAK

VEK
-181

Reden
opvangen
VEK-behoefte

Naar JB0-1JDB2IB-WT

-738

Naar JB0-1JDB2HA-WT

-1.008

Naar JB0-1JDB2CY-IS

-1.907

opvangen
VEK-behoefte
opvangen
VEK-behoefte
opvangen
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Naar JB0-1JDB2AD-IS

-87

TOTAAL

-

VEK-behoefte
opvangen
VEK-behoefte

3.921

JB0-1JDB4AD-WT – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit uitgaveartikel is aan ontvangstenzijde gelinkt aan het begrotingsartikel JB09JDBTAD-OW. Op dit ontvangstenartikel landen de terugvorderingen op de
Vlaamse cofinanciering naar aanleiding van de tussentijdse of eindafrekening van
ESF projecten OP 2014-2020.
Daarnaast wordt dit begrotingsartikel sinds BA 2020 ook gevoed vanuit het
ontvangstenartikel JB0-9JDBTAG-OI dat de middelen, die door het Departement
Werk en Sociale Economie teruggevorderd worden van het ESF Agentschap vzw,
bevat. Het gaat om de niet aangewende middelen voor 2014 en 2015 van het oude
OP 2007-2013.
Via dit uitgavenartikel kunnen de ontvangsten opnieuw ingezet worden binnen het
huidige operationeel programma.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
655
0
0
6.437
7.092
0

VEK
655
0
0
408
1.063
0

BA 2020 incl. overflow

7.092

1.063

In 2020 wil ESF projecten co-financieren ten belope van 32.195 keuro. 25.103
keuro (22.058 keuro + ruiter 3.045 keuro)
kan gedragen worden op
begrotingsartikel JB0-1JDB2AD-WT. De restant, nl. 7.092 keuro wordt genomen
op het begrotingsfonds. Tegenover deze VAK-uitgave staat een VEK-uitgave van
1.063 keuro in 2020.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
bijstelling ESF-middelen uit
het ontvangstenartikel

TOTAAL

VAK
6.437

VEK
408

6.437

408
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JB0-1JDB2AD-IS – ESF OP 2014-2020
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel voorziet de kredieten voor de Vlaamse cofinanciering, voor
AMIF- en ESF-projecten waarvan de eindbegunstigden deel uitmaken van de
Vlaamse consolidatiekring.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
0

VEK
98

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
0

0
87
0
185

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
0

0
185

Langs VAK-zijde weten wij nog niet welke begunstigden projectsubsidies zullen
ontvangen in 2020. We voorzien dan ook geen VAK-budget. VAK-krediet bijzetten
zal gebeuren buiten begrotingsronde. Op dit begrotingsartikel staan er momenteel
7 projecten, waarvoor in 2020 185 keuro moet aangerekend worden. Het VEK
krediet wordt dan ook verhoogd met 87 keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JDB2AD-WT

VAK

VEK
87

TOTAAL

87
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Reden
VEK-behoefte
op dit
begrotingsartikel

2. Inhoudelijk structuurelement Activering (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.
2.1

Budgettair kader

ACTIVERING (WERK), MVG excl. DAB

BA 2020

BO 2020

(duizend euro)
VEK
evolutie
BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

715.339

-4.831

710.508

710.331

-4.252

706.079

Toelagen (interne
stromen (IS))

529.410

3.338

532.748

529.576

8.604

538.180

0

0

0

0

0

0

1.244.749

-1.493

4.352

1.244.259

29.388

342

698

28.698

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow

1.243.256 1.239.907
29.730

28.000

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het inhoudelijk structuurelement ‘Activering Werk’ heeft langs uitgavenzijde
betrekking op dertien begrotingsartikels. Een drietal begrotingsartikels kaderen in
de RSZ-doelgroepkortingen. Daarnaast omvat dit ISE ook de sectorale
doelgroepkortingen,
de
werkhervattingstoeslag
en
transitiepremie,
de
startbaanovereenkomsten (gemeenschap en gewest) en de jongerenbonus, de
aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden en toelages voor de VDAB.
In paragraaf 2.1.1.2 worden negen van de bovenvermelde begrotingsartikels
besproken, met name die begrotingsartikels waarop er bij BA 2020 een budgettaire
verschuiving plaatsvindt ten opzichte van BO 2020.
Bij BA 2020 dalen de ESR-uitgaven op het vastleggingskrediet voor dit inhoudelijk
structuurelement met 4.831 keuro ten opzichte van BO 2020. Dit is een daling met
0,7%. De ESR-uitgaven op het vereffeningskrediet dalen met 4.252 keuro of 0,6%.
Deze daling situeert zich -zowel voor het vastleggings- als het vereffeningskrediethoofdzakelijk (90%) bij de sectorale doelgroepkortingen (-2.567 keuro), de
tewerkstellingsprogramma’s (DAC en GESCO) en de aanwervingsincentives voor
langdurig werkzoekenden (-1.786 keuro).
De toelages onder deze ISE stijgen dan weer met 3.338 keuro VAK of 0,6% en
8.604 keuro VEK (1,6%). Deze stijging vloeit volledig voort uit de verhoging van
de toelage aan de VDAB. Aan VAK-zijde betreft het een toename van de toelage
voor de werking van de VDAB. Aan VEK-zijde gaat het zowel om een stijging van
de werkingsmiddelen als de investeringskredieten (voor roerende en onroerende
goederen) van de VDAB.
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Bovenstaande bewegingen heffen elkaar deels op zodat het
vastleggingskrediet netto daalt met 1.493 keuro (0,1%) en het
vereffeningskrediet stijgt met 4.352 keuro (0,3%)

totale
totale

2.1.1. Departement Werk en Sociale Economie
2.1.1.1 Ontvangstenartikelen
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 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
140
15
155

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Bij BO 2020 werd een ontvangst geraamd van 140 keuro. In functie van de
realisaties voor 2019 (meer aanvragen en meer beslissingen dan in 2018), worden
de ontvangsten voor 2020 naar boven bijgesteld, tot een totale ontvangst van 155
keuro.

2.1.1.2 Uitgavenartikelen
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 uitdovende RSZverminderingen voor langdurig werkzoekenden en werknemers getroffen door
herstructurering. Daarnaast zijn op dit begrotingsartikel ook nog oudere
doelgroepmaatregelen
opgenomen,
waaronder
de
werkgeversbijdrageverminderingen
voor
gesubsidieerde
contractuelen.
De
maatregel
doelgroepvermindering mentors werd bij BO 2020 overgeheveld naar een nieuw
begrotingsartikel JB0-1JFB2FD-WT om hem te laten aansluiten bij het inhoudelijk
structuurelement ‘Competenties’.
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:
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-

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.

Kredietevolutie:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie tussen BO 2020 en BA
2020 van de kredieten voor het hervormde en niet-hervormde doelgroepenbeleid
op dit begrotingsartikel.
B0 2020

BA 2020

Delta

3.1 Oud doelgroepenbeleid jongeren

409

409

0

3.2 Hervormd en versterkt doelgroepenbeleid

588.801

589.121

+320

3.2.1 Doelgroepvermindering jongeren

163.903

0

-

Hervormd doelgroepenbeleid jongeren

156.535

0

-

Versterking doelgroepenbeleid jongeren

7.368

0

3.2.2 Doelgroepvermindering 55-plus

424.898

0

-

Hervormd doelgroepenbeleid 55-plus

371.590

0

-

Versterking doelgroepenbeleid 55-plus

53.308

0

3.2.3 Doelgroepvermindering Activa langdurig
werkzoekenden

0

270

+270

3.2.3 Doelgroepvermindering herstructurering

0

50

+50

3.3 Niet-hervormd doelgroepenbeleid

696

662

-34

Doelgroepvermindering GESCO

696

647

- 49

Doelgroepvermindering Activa PVP

0

15

+15

KREDIETBEHOEFTE BO 2020

589.906

590.192

+286

Verwachte punctuele besparing jongeren middengeschoolden

- 53.670

- 53.670

0

Verwachte punctuele besparing 55-plus

- 60.016

- 60.016

0

KREDIETBEHOEFTE BO 2020 NA BESPARINGEN

476.220

476.506

+286

1) Hervormd doelgroepenbeleid:
jongeren en ouderen
Voor de doelgroepverminderingen jongeren en 55-plussers, die als speerpunten
van het nieuw Vlaams doelgroepenbeleid het leeuwendeel van de kredieten op dit
begrotingsartikel omvatten, houden we de budgetten aan van BO 2020.
Bij de raming van het benodigde krediet is vooralsnog geen rekening gehouden
met de impact van de coronacrisis op de hoogte van het krediet voor de
doelgroepverminderingen.
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2) 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 wordt bij BA 2020 geraamd op 409 keuro en blijft dus
ongewijzigd t.o.v. BO 2020.
Doelgroepverminderingen Activa Langdurig werkzoekenden en herstructurering.
Beide maatregelen werden definitief stopgezet op 31 december 2018. Op basis
van de door RSZ gerapporteerde realisaties 2019 voorzien we voor deze
maatregelen nog een krediet van 320 keuro voor 2020.
3) Niet-hervormd doelgroepenbeleid.
Het benodigde krediet voor de oudere doelgroepmaatregelen wordt geraamd op
662 keuro:
- 647 keuro voor de bijdrageverminderingen voor GESCO’s en
- 15 keuro voor de doelgroepvermindering Activa PVP
De kredietbehoefte voor het niet-hervormd doelgroepenbeleid daalt dus met 34
keuro t.o.v. van BO 2020.
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
476.220
0
0
286
476.506
0

VEK
476.220
0
0
286
476.506
0

BA 2020 incl. overflow

476.506

476.506

Er vinden op dit begrotingsartikel bijstellingen plaats ten belope van 286 keuro.
-

Op basis van de gekende realisaties 2019 wordt het benodigde krediet
bijgesteld van 0 naar 320 keuro; 270 keuro voor de doelgroepvermindering
Activa langdurig werkzoekenden en 50 keuro voor de doelgroepvermindering
Activa herstructurering.

-

De geraamde kredietbehoefte voor de GESCO’s voor 2020 daalt met 49 keuro.

-

Activa PVP: er wordt een minimaal
achterstallen te kunnen betalen.

krediet

voorzien

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Meeruitgave Activa
langdurig werkzoekenden
en herstructurering

VAK
320

17

VEK
320

om

gebeurlijke

Activa PVP
Minderuitgave GESCO’s
TOTAAL

15
-49
286

15
-49
286

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.
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 dat het rendementsverlies stabiel en permanent is.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
127.370
0
7.371
5.616
125.615
1.015

VEK
127.370
0
7.371
5.616
125.615
1.015

BA 2020 incl. overflow

126.630

126.630

Het krediet bij BO 2020 bestaat uit 101.315 keuro regulier krediet (91.218 keuro
gewone VOP en 10.097 keuro tijdelijke VOP) en 26.055 keuro overflow. Het totale
krediet BO 2020 inclusief overflow bedraagt met andere woorden 127.370 keuro
VAK/VEK.
De reguliere kredietbehoefte bij BA 2020 bedraagt 99.560 keuro (96.834 keuro
gewone VOP en 2.726 keuro tijdelijke VOP). Dit is een daling met 1.755 keuro ten
opzichte van het regulier krediet BO 2020. Deze daling is uit te splitsen in een
verhoogde kredietbehoefte gewone VOP (+5.616 keuro) en een verminderde
kredietbehoefte tijdelijke VOP (-7.371 keuro).
Het bedrag voorzien voor de overflow stijgt met 1.015 keuro ten opzichte van BO
2020. Daarmee komt de overflow op 27.070 keuro.
Samen met het reguliere krediet van 99.560 keuro resulteert dit in een totaal
krediet van 126.630 keuro VAK/VEK.
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Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JBB2AC-PR

VAK

VEK

-7.371

-7.371

TOTAAL

-7.371

-7.371

Andere bijstellingen
Meeruitgave gewone VOP
TOTAAL

VAK
5.616
5.616

Reden
Verminderde
kredietbehoefte
tijdelijke VOP

(duizend euro)

-

VEK
5.616
5.616

De geraamde meeruitgave voor de gewone VOP 2020 heeft bij BA 2020 geleid
tot een bijstelling van 5.616 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 2020 incl. overflow

VAK
50

VEK
50

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
25
25

0
0
25
25

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

-

-

0
25

0
25

Sinds het in voege 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 RSZkortingen voor deze drie doelgroepen, de activering van werkloosheidsuitkeringen
wordt uitgedoofd.

B0 2020

Werkuitkering Activa start

0
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BA 2020

0

Delta

0

Werkuitkering Activa
verminderde arbeidsgeschiktheid
Werkuitkering
werkzoekenden

Activa

0

0

0

0

-25

25

25

0

50

25

-25

langdurig 25

Activa preventie- en veiligheidspersoneel

De uitdoofperiode liep af op 31 december 2018.
Alleen voor Activa PVP, een specifieke variant van Activa voor gemeenten die een
veiligheidscontract hebben afgesloten met de FOD Binnenlandse Zaken, wordt er
nog een minimaal krediet voorzien. Deze maatregel werd stopgezet op 1 juli 2019.
De uitgaven voor achterstallen en correcties in 2020 worden geraamd op 25 keuro.
Voor de andere maatregelen voorzien we geen krediet meer.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Stopzetting activa
maatregelen
TOTAAL

JB0-1JDB2CF-WT
GEWEST

–

VAK
-25

VEK
-25

-25

-25

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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
2.280
0
80
0
2.200
81

VEK
2.280
0
80
0
2.200
81

BA 2020 incl. overflow

2.281

2.281

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.
Bij BO 2020 werd een regulier krediet voorzien van 1.580 keuro terwijl de overflow
op 700 keuro werd geraamd, samen 2.280 keuro.
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.
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In het kader van de globale projecten is het reguliere krediet van 80 keuro dat bij
BO 2020 nog voorzien werd niet meer nodig vermits alle uitgaven die op deze
projecten nog moeten gebeuren als overflow beschouwd moeten worden.
Het bedrag voorzien voor de overflow stijgt met 81 keuro. Voor bijkomende
toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting
Daarmee komt de overflow op 781 keuro. Samen met het reguliere krediet van
1.500 keuro resulteert dit in een totaal krediet op dit begrotingsartikel van 2.281
keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JBB2AB-PR

VAK

VEK

-80

-80

TOTAAL

-80

-80

Reden
Uitdoof globale
projecten

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).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
51.479

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

-

244
1.822
501
48.912
0
48.912

VEK
51.479
-

244
1.822
501
48.912
0
48.912

Het totale budget bij de zeevarenden bedraagt 33.205 keuro en voor de sectoren
onthaalouders, kunstenaars en dienstboden bedraagt het 15.707 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. Rekening houdend met een indexcorrectie
van -244 keuro ten opzichte van BO 2020 worden de vrijstellingen van
werkgeversbijdragen voor specifieke personeelscategorieën op bagger- en
sleepvaartschepen begroot op 9.957 keuro, de vrijstellingen van de
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werkgeversbijdragen voor de sector Koopvaardij op 17.305 keuro en de
vrijstellingen van de werknemersbijdragen voor de Koopvaardij op 5.943 keuro.
Bij BO 2020 werd een krediet van 3.645 keuro naar dit begrotingsartikel
gecompenseerd vanuit de competitiviteitsprovisie in het kader van de uitbreiding
van het toepassingsgebied van de RSZ-bijdrageverminderingen voor de
Koopvaardij vanaf 1 januari 2020.
Bij BA 2020 gaan we uit van een
inwerkingtreding van de uitbreiding op 1 juli 2020. Daardoor vloeit een krediet
van 1.822 keuro terug naar de provisie.
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 13.127 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
2.515 keuro.
De vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen voor werkgevers die een eerste
huisbediende aanwerven kan afgedekt worden met 65 keuro.
Het totale benodigde krediet op dit begrotingsartikel komt daarmee op 48.912
keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JBB2AC-PR

TOTAAL

VAK

VEK

-1.822

-1.822

-1.822

-1.822

Reden
Latere timing
uitbreiding
toepassingsgebied
Koopvaardij

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Volumedaling
onthaal/kunst/huispersoneel
Volumedaling zeevarenden
TOTAAL

VAK
-373

VEK
-373

-128
-501

-128
-501

-

Onthaal/kunst/huispersoneel: de bijstelling van -373 keuro is het gevolg van
beperkte volumeschommelingen die zich voornamelijk situeren bij de
onthaalouders (-355 keuro) en in mindere mate bij de twee andere kortingen
-18 keuro).

-

Zeevarenden: de bijstelling met -128 keuro is het gevolg van een volumedaling
bij de zeevarenden ten opzichte van BO 2020.

22

JB0-1JDB2CH-WT
–
TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S
AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de maatregel aanwervingsincentives
voor langdurig werkzoekenden en de kredieten voor de resterende DAC-ers en
GESCO’s bij vzw’s.
De maatregel aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden wil de
tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen de 25 en 54 jaar die twee jaar
of langer werkzoekend zijn bevorderen. De werkgever ontvangt hiervoor een
premie in twee schijven (na een tewerkstelling van 3 maanden en na één jaar
tewerkstelling).
Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook de GESCO- en de DAC-kredieten.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
33.191

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

-

-

56
976
0
32.159
754
31.405

VEK
28.183
-

56
753
0
27.374

-

398
26.976

Aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden
Het krediet bij BO 2020 bestaat uit een regulier krediet van 22.503 keuro VAK en
18.883 keuro VEK en een overflow van 2.236 keuro VAK/848 keuro VEK. Het totale
krediet BO 2020 inclusief overflow bedroeg met andere woorden 24.739 keuro VAK
en 19.731 keuro VEK.
Het totaal beschikbaar regulier BA 2020 krediet bedraagt 22.503 keuro VAK en
18.625 keuro VEK. Het VEK-krediet is met andere woorden verminderd tov BO
2020 met 258 keuro voor het onderhoud van de GESCO-toepassing (interne
compensatie binnen begrotingsartikel). Het regulier VAK-krediet is ongewijzigd ten
opzichte van BO 2020.
Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 474 keuro VAK en 118 keuro VEK.
De totale overflow bedraagt 1.762 keuro VAK en 730 keuro VEK.
Samen met het reguliere krediet van 22.503 keuro VAK en 18.625 keuro VEK
resulteert dit in een krediet van 24.265 keuro VAK en 19.355 keuro VEK.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.
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GESCO’s veralgemeend stelsel
Het GESCO-stelsel is in afbouw. De meeste projecten werden in het verleden
geregulariseerd. Een 50-tal projecten is niet geregulariseerd, maar uitdovend
verklaard.
Het krediet bij BO 2020 bestaat uit 1.531 keuro regulier VAK/VEK krediet en 29
keuro VAK/VEK overflow. Het totale krediet BO 2020 inclusief overflow bedroeg
met andere woorden 1.560 keuro VAK/VEK.
Het totaal beschikbaar regulier BA 2020 krediet bedraagt 1.318 keuro VAK en
1.576 keuro VEK. Het GESCO-regulier krediet is ten opzichte van BO 2020
afgenomen met 213 keuro VAK en toegenomen met 45 keuro VEK.
Enerzijds nam het regulier krediet af door de natuurlijke afvloei (voornamelijk
pensionering en ander werk) met 202 keuro VAK/VEK. GESCO’s die uit dienst gaan
worden namelijk niet meer vervangen (cfr uitdovende karakter). Dit bedrag wordt
gecompenseerd naar de competitiviteitsprovisie.
Anderzijds nam het VEK-krediet toe met 258 keuro, door een interne compensatie
vanuit het AWI-krediet, voor het onderhoud van de GESCO-toepassing.
Daarnaast nam het regulier krediet af met 11 keuro VAK/VEK op basis van de
laatste beschikbare indexparameters (gebaseerd op de publicatie van het
Planbureau).
Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
hoofdstuk 2 ‘de economische omgeving’ van de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
Het bedrag voorzien voor de overflow stijgt met 25 keuro VAK/VEK.
De totale overflow bedraagt 54 keuro VAK/VEK.
Samen met het reguliere krediet van 1.318 keuro VAK en 1.576 keuro VEK
resulteert dit in een krediet van 1.372 keuro VAK en 1.630 keuro VEK.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.
DAC
Het tewerkstellingsprogramma DAC is tevens in afbouw. De resterende projecten
zijn uitdovend verklaard.
Het krediet bij BO 2020 bestaat uit 6.524 keuro regulier VAK/VEK krediet en 368
keuro VAK/VEK overflow. Het totale krediet BO 2020 inclusief overflow bedroeg
6.892 keuro.
Het totaal beschikbaar regulier krediet BA 2020 bedraagt 5.705 keuro VAK en
5.928 keuro VEK. Het DAC-regulier krediet is ten opzichte van BO 2020 afgenomen
met 819 keuro VAK en 596 keuro VEK.
Het regulier krediet neemt met 774 keuro af door de natuurlijke afvloei van
DAC’ers. Anderzijds er is nog 223 keuro VEK vereist voor oa het vereffenen van
het encours. Er wordt met andere woorden 774 keuro VAK en 551 keuro VEK
gecompenseerd naar de competitiviteitsprovisie.
Daarnaast neemt het krediet af met 45 keuro op basis van de laatste beschikbare
indexparameters (gebaseerd op de publicatie van het Planbureau). Samen
betekent dit een daling van het regulier krediet met 819 keuro VAK en 596 keuro
VEK.
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Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 305 keuro VAK/VEK. De totale
overflow bedraagt 63 keuro VAK/VEK.
Samen met het reguliere krediet van 5.705 VAK en 5.928 keuro VEK resulteert
dit in een krediet van 5.768 keuro VAK en 5.991 keuro VEK.
Totaal
AWI

GESCO

DAC

Totaal BA

BO 2020
Regulier
Overflow
Totaal

22.503
2.236
24.739

18.883
848
19.731

1.531
29
1.560

1.531
29
1.560

6.524
368
6.892

6.524
368
6.892

30.558
2.633
33.191

26.938
1.244
28.183

Delta
Index
Regulier
Overflow

0
-474

-258
-118

-11
-202
+25

-11
+56
+25

-45
-774
-305

-45
-551
-305

-56
-976
-754

-56
-753
-398

BA 2020
Regulier
Overflow
Totaal

22.503
1.762
24.264

18.625
730
19.355

1.318
54
1.361

1.576
54
1.619

5.705
63
5.723

5.928
63
5.946

29.526
1.879
31.405

26.129
847
26.976

De totale overflow bedraagt 1.879 keuro VAK en 847 keuro VEK.
Samen met het regulier krediet van 29.526 keuro VAK en 26.129 keuro VEK
resulteert dit een totaal krediet van 31.405 keuro VAK en 26.976 keuro VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JBB2AC-PR
TOTAAL

VAK

VEK

-976

-753

-976

-753

Reden
Uitdoof DAC en
GESCO

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

EN

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 zijn deze GESCO-middelen een interne stroom. De middelen voor
de andere projecten zijn voorzien op het begrotingsartikel JB0-1JDB2CH-WT.
Er kunnen daarnaast ook uitgaven aangerekend worden van de maatregel
aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden. Het betreft uitgaven aan
begunstigden die deel uitmaken van de Vlaamse consolidatiekring.

25

Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)

VAK
41
0
32
0
9

VEK
41
0
32
0
9

0
9

0
9

Het krediet bij BO 2020 bedraagt 41 keuro VAK/VEK.
Het totaal beschikbaar krediet bij BA 2020 bedraagt 9 keuro.
Het krediet is met andere woorden verminderd met 32 keuro.
Er werd in het verleden van uit gegaan dat zowel de GESCO-premie als de RSZdoelgroepvermindering op dit begrotingsartikel worden aangerekend. In realiteit
werd enkel de GESCO-premie aangerekend. Bij BA 2020 wordt er dus enkel krediet
voor de GESCO-premie voorzien.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JBB2AC-PR

TOTAAL

VAK

VEK

-32

-32

-32

-32
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Reden
Correctie
kredietbehoefte:
enkel GESCO
premie

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.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
512.987
0
3.218
152
516.357
0

VEK
512.987
0
3.218
152
516.357
0

BA 2020 incl. overflow

516.357

516.357

De toelage voor VDAB op dit begrotingsartikel bedraagt 516.357 keuro VAK en
VEK bij BA 2020. De toelage wordt dus verhoogd met 3.370 keuro ten opzichte
van BO 2020.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR

Naar CB0-1CAG2ZZ-LO
Van CB0-1CAG2ZZ-LO

VAK

VEK

1.848

1.848

-13

-13

1.402

1.402

-19

-19

3.218

3.218

Naar JB0-1JAB2ZZ-WT

TOTAAL

Reden
Verhoging
bijdragepercentage
Pool der
Parastatalen
Herinschaling 6e
SHV
Toekenning
endogene groei
Hogere kost 1700lijn ihkv
opleidingsincentives

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling federale
operatoren
TOTAAL

VAK
152

VEK
152

152

152

Er wordt 152 keuro VAK en VEK bijgesteld naar begrotingsartikel JB0-1JDB2CY-IS
in het kader van de geraamde uitgaven van POD-MI door de FOD Financiën.
Zie ook paragraaf 2.1.2.1. ‘Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding’.
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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 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
14.827
0
0
0
14.827
0

VEK
14.993
0
1.907
3.359
20.259
0

BA 2020 incl. overflow

14.827

20.259

In totaal bevat dit begrotingsartikel bij BA 2020 14.827 keuro VAK en 20.259
keuro VEK. Dit is 5.266 keuro VEK meer dan bij BO 2020.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JDB2AD-WT

VAK

VEK
1.907

TOTAAL

Reden
Opvangen
VEK-tekort

1.907
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling ihkv geplande
uitgaven
TOTAAL

VAK

VEK
3.359
3.359

Er wordt 3.359 keuro VEK bijgevraagd i.h.k.v de betaalverplichtingen.
Zie ook paragraaf 2.1.2.1. ‘Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding’.
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2.1.2. Overige entiteiten onder gezag
2.1.2.1 Entiteit Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Omschrijving
De kernopdrachten van de VDAB onder de ISE Activering (Werk) omvatten het
bevorderen van transities naar werk en het faciliteren van werk, de
loopbaancheques en de financiering van OCMW’s in kader van de begeleiding van
leefloners, de wijk-werken cheques, de maatregel rond tijdelijke werkervaring en
de maatregel rond werk-zorgtrajecten. De investeringsuitgaven van VDAB, zowel
van roerende als onroerende goederen vallen ook onder deze ISE.

Ontvangsten
ESR-code 08.21
Het overgedragen overschot van vorige boekjaren daalt met 11.710 keuro tot
111.302 keuro t.a.v. BO 2020. Dit is een gevolg van een bijstelling van de
uitvoering van de begroting 2019.
ESR-code 16.11
De eigen opbrengsten die betrekking hebben op de ISE ‘Activering (Werk)’ dalen
met 2.245 keuro. Dit is een gevolg van de bijstelling van de opbrengsten uit wijkwerken van -6.045 keuro t.a.v. BO 2020. VDAB verwacht een stijging van de
opbrengsten uit wijk-werken met 3,5% ten aanzien van de opbrengsten uit 2019.
VDAB voorziet daarnaast een stijging van de opbrengsten vanuit de samenwerking
met RIZIV (+2.000 keuro) en andere (+ 1.800 keuro).
ESR-code 26.10
De rente ontvangsten blijft behouden.
ESR-code 39.10
VDAB ontvangt 5.000 keuro aan subsidies van de Europese Unie via de ingediende
regiedossiers. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financiële
instrument van de Europese Unie om het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te
versterken. Via indiening van projectvoorstellen bij het ESF-Agentschap dragen
arbeidsmarktactoren bij tot deze doelstelling. VDAB vormt geen uitzondering: een
groot deel van onze dienstverlening wordt via de indiening van
mainstreamprojecten meegefinancierd vanuit dit structuurfonds.
ESR-code 46.10
Naast de eigen ontvangsten ontvangt VDAB voor de uitvoering van de maatregelen
die onder de ISE ‘Activering (Werk)’ vallen ook toelages van de Vlaamse Overheid.
Het gaat hierbij om 1.555 keuro voor de financiering van de werk-zorgtrajecten en
516.357 keuro voor de kerntaken van VDAB die betrekking hebben op o.a. het
bevorderen van transities naar werk en het faciliteren van werk.
De toelage stijgt met 3.370 keuro t.a.v. BO 2020. Er is een bijstelling voorzien
van 152 keuro als gevolg van de financiële prognose die gemaakt werd door de
FOD Financiën op de werking van het POD MI. Daarnaast wordt er nog eens 19
keuro overgedragen naar het departement Werk en Sociale Economie in het
kader van de operationalisering van de 1700-lijn i.v.m. het overzetten van de
maatregel ‘opleidingscheques’. Er is ook nog een compensatie van 1.848 keuro
(Pool der Parastatalen), 1.402 keuro (endogene groei) en -13 keuro
(herinschaling 6de staatshervorming).
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Naast de toelages van DWSE ontvangt VDAB ook een toelage van 1.555 keuro
vanuit het beleidsdomein Welzijn voor de financiering van de werk-zorgtrajecten.
ESR-code 49.65
VDAB ontvangt 1000 keuro uit het samenwerkingsakkoord met Actiris. VDAB
Brussel neemt de bemiddeling over van Actiris wanneer de klant een opleiding
volgt bij VDAB of bij een partner van VDAB. VDAB krijgt hiervoor een vergoeding
van Actiris. Deze ontvangst blijft constant.
ESR-code 66.11
VDAB ontvangt een investeringstoelage voor de financiering van roerende en
onroerende investeringen. Deze bedraagt voor BA2020 14.827 keuro VAK en
20.259 keuro VEK. Er werd 1.907 keuro VEK gecompenseerd en 3.359 keuro
bijgesteld opdat VDAB haar engagementen van voorgaande jaren kan vereffenen.
ESR-code 76.32
De inkomsten uit verkoop van eigen gebouwen daalt met 2.345 keuro t.a.v.
BO2020. VDAB heeft noodgedwongen de timing van de verkoop van gebouwen
moeten aanpassen aan de realisatie waardoor enkele gebouwen pas op een later
moment verkocht zullen worden.
ESR-code 77.20
De verkoop van overig materieel blijft constant.
Uitgaven
ESR-code 03.22
Er is een intering op het over te dragen overschot van het boekjaar met 17.043
keuro in vergelijking met B02020. Het over te dragen saldo van BA2020 daalt
met 5.333 keuro, van 15.788 keuro naar 10.455 keuro. Dit is het gevolg van een
aanpassing van timing in de verkoop van VDAB gebouwen in 2020, het deels
gebruiken van deze opbrengst (500 keuro) voor een studieopdracht van de bouw
van de mastercampus in Roeselare en vermindering in recuperatie van andere
eigen ontvangsten. De rest van de intering van 11.710 keuro is een gevolg van
een bijstelling van de uitvoering van de begroting 2019.
ESR-code 11
De loonkredieten van VDAB stijgen met 7.037 keur t.a.v. BO2020. De stijging
3.800 keuro van het krediet is een gevolg van de impact van de stijging
anciënniteit, hogere loonkost statutair vs contractueel, het beleid m.b.t. langdurige
ziekte, een hogere uitstroom van niveau D en C en hogere instroom van niveau B
en A. Het krediet wordt opgevangen binnen de VDAB kredieten. Deze stijging van
ESR code 11 wordt intern gecompenseerd. Daarnaast werd er 1.848 keuro (Pool
der Parastatalen), 1.402 keuro (endogene groei) en -13 keuro (herinschaling 6de
staatshervorming) gecompenseerd.
ESR-code 12.11
De werkingsmiddelen dalen met -4.116 keuro. De vrijgekomen middelen worden
gebruikt om intern te compenseren op andere ESR codes.
ESR-code 12.12
De huurkosten neemt af met 708 keuro. De vrijgekomen middelen worden gebruikt
om intern te compenseren op andere ESR codes.
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ESR-code 21.10
De rente op overheidsschuld blijft onveranderd.
ESR-code 31.32
Het krediet neemt toe met 4.708 keuro. De subsidie aan gespecialiseerde diensten
voor personen met een arbeidsbeperking stijgt met 2.168 keuro. Een verschuiving
van een maatregel binnen ESR 12.11 naar 31.32 zorgt voor een bijkomende
stijging van 1.903 keuro net zoals de opstart van een nieuwe subsidie (Mentoring
naar werk) waarbij vrijwilligers zich inzetten om werkzoekenden te ondersteunen
(nieuw beleid). De stijging van ESR code 31.32 wordt intern gecompenseerd.
ESR-code 32.00
VDAB heeft na de 6de staatshervorming de bevoegdheid overgenomen van de RVA
waarbij er een terugbetaling voorzien wordt van outplacementkosten aan
werkgevers in herstructurering. Deze middelen blijven ongewijzigd. Daarnaast
blijven de middelen voorzien aan de werkgevers in het kader van de ‘Bijzondere
Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen’ behouden.
ESR-code 34.31
Het krediet daalt met 3.242 keuro. Door de indexering van de loopbaancheques
stijgen de uitgaven met 350 keuro. Daarnaast werden de uitgaven voor wijkwerken opnieuw geraamd. VDAB voorziet een stijging van de kosten met 3.5%
t.o.v. 2019, waardoor de uitgaven dalen met 3.592 keuro ten aanzien van BO2020.
De vrijgekomen middelen worden gebruikt om te compenseren op andere ESR
codes. De dalende uitgaven voor wijk-werken hebben tot gevolg dat de eigen
ontvangsten wijk-werken ook zullen dalen (ESR 16.11).
ESR-code 35.10
De terugbetaling van Europese subsidies (ESF) blijft onveranderd. De Europese
Unie vraag een terugbetaling van de ESF middelen nadat een audit uitgevoerd
wordt op de verkregen ESF middelen.
ESR-code 43.40
De kredieten van wijkwerken werden opnieuw geraamd waarbij VDAB een stijging
voorziet van de kosten van 3.5% t.o.v. 2019. Dit is een daling van de uitgaven
met 3.592 keuro t.a.v. BO2020. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om
intern te compenseren op andere ESR codes.
ESR-code 43.52
Het krediet voor de begeleiding van de leefloners door de OCMW’s blijft
onveranderd. Daarentegen stijgen de middelen van looncomponent voor de
leefloners, betaald via POD MI, met 152 keuro.
De uitgaven van de federale actor POD Maatschappelijke Integratie voor de
activering
van
leefloners
worden
opgenomen
door
de
VDAB.
De
begeleidingssubsidie wordt door VDAB rechtstreeks toegekend aan de OCMW’s.
ESR-code 74.10
Het krediet dat gebruikt wordt voor de aankoop van vervoermateriaal blijft
constant.
ESR-code 74.22
Het krediet stijgt met 1.966 keuro t.a.v. BO2020. De stijging van ESR code 74.22
wordt niet intern gecompenseerd. De extra VEK kredieten worden gecompenseerd
om de aangegane en nieuwe engagementen te kunnen respecteren. Het gaat hier
om extra middelen voor het recurrent investeringsbeleid van VDAB.
ESR-code 74.40
31

De investeringen in patenten, octrooien en andere stijgen met 1.000 keuro. De
extra VEK kredieten worden bijgesteld om de aangegane en nieuwe engagementen
te kunnen respecteren. Het gaat hier om extra middelen voor het recurrent
investeringsbeleid van VDAB.
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3. Inhoudelijk structuurelement 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.
3.1 Budgettair kader
LOOPBANEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie
BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

1.404.350

111.570

1.515.920

1.407.613

111.460

1.519.073

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

203.357

203.357

0

203.357

203.357

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow

1.404.350 314.927 1.719.277 1.407.613 314.817 1.722.430
1.331

98.039

99.370

4.594

97.929

102.523

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het inhoudelijk structuurelement ‘Loopbanen’ overkoepelt aan uitgavenzijde drie
maatregelen: de dienstencheques, het Vlaams Zorgkrediet (Gemeenschap en
Gewest) en de aanmoedigingspremies (Landingsbanen en Social Profit en Privé).
Het totale vastleggingskrediet stijgt bij BA 2020 met 314.927 keuro (22,4%) ten
opzichte van BO 2020. Het totale vereffeningskrediet stijgt met 314.817 keuro
(22,4%). Deze budgetstijging is quasi volledig toe te schrijven aan de evolutie in
het budget van de dienstencheques.
Wat betreft de ESR-uitgaven doet zich bij de dienstencheques enerzijds een
volumegroei voor ten belope van 15.400 keuro VAK/VEK. Tegenover deze stijging
staat er een indexreductie (133 keuro) voor de aanmoedigingspremies Social Profit
en Privé en een daling van de kredietbehoefte voor de aanmoedigingspremie
landingsbanen met 1.736 keuro VAK/VEK. Dit geeft netto een stijging van de ESRuitgaven (exclusief overflow) van 13.531 keuro VAK/VEK.
Anderzijds stijgt bij BA 2020 de overflow voorzien voor de dienstencheques met
98.122 keuro VAK en 98.012 keuro VEK. Doordat de overflow voor het Vlaams
Zorgkrediet (Gemeenschap en Gewest) en de aanmoedigingspremies
(Landingsbanen en Social Profit en Privé) daalt met 83 keuro VAK/VEK, bedraagt
de uiteindelijke wijziging van de overflow 98.039 keuro VAK en 97.929 keuro VEK.
Regulier krediet en overflow samen, geeft dit voor de ESR-uitgaven een
budgetstijging van 111.570 keuro VAK en 111.460 keuro VEK.
Daarnaast wordt er -als gevolg van de toepassing van een nieuwe
aanrekeningswijze (in overeenstemming van met VCO en het VABN-advies) voor
de dienstencheques vanaf BA 2020 – een budget voorzien van 203.357 keuro
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VAK/VEK voor voorschotten die betaald zullen worden in het kader van de
dienstencheques.

3.1.1. Departement Werk en Sociale Economie
3.1.1.1 Ontvangstenartikelen
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, de creditnota’s
vervallen dienstencheques en tot slot de rechtsplegingsvergoedingen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
598
11.802
12.400

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Naar aanleiding van de nieuwe aanrekeningsmethode zullen vanaf 2020 eveneens
de creditnota’s vervallen dienstencheques (november 2019- oktober 2020) als
ontvangst worden geboekt op dit begrotingsartikel. De geraamde totaalontvangst
bedraagt 12.012 keuro.
Daarnaast wordt er 388 keuro geraamd voor de vorderingen ten aanzien van
erkende
dienstenchequebedrijven
en
Sodexo,
evenals
voor
de
rechtsplegingsvergoedingen.
Deze
raming
is
gebaseerd
op
de
terugvorderingsdossiers
2019.
De geraamde vordering is 210 keuro lager dan ingeschat bij BO 2020 (598 keuro).

JB0-9JDBAEA-OP – DIENSTENCHEQUES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit nieuwe begrotingsartikel werd gecreëerd om tegemoet te komen aan de
gewijzigde aanrekening van de subsidiefacturen dienstencheques. De facturen voor
november en december 2020 zullen worden beschouwd als nog niet verschuldigde
subsidies (vooruitbetaling), omdat de subsidiabele prestatie die er tegenover staat
nog niet zal plaatsvinden in 2020, en zullen bijgevolg worden aangerekend op het
nieuw PA-artikel JB0-1JDB2EA-PA bij BA2020.
Bij de oplevering van de prestatie in 2021 wordt de vooruitbetaling conform het
ESR afgeboekt als een kredietaflossing op dit artikel en wordt de volledige uitgave
aangerekend op de ESR-uitgave.
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Tegenover de ontvangen voorschotfacturen staan ontvangsten voor de overheid.
Dit nieuw ontvangstenartikel is dus gekoppeld aan de voorschotten op
begrotingsartikel JB0-1JDB2EA-PA.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO
0
0
0

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Er is geen kredietevolutie waarneembaar aangezien het begrotingsartikel pas bij
BA 2020 is gecreëerd in de middelenbegroting.

3.1.1.2 Uitgavenartikelen

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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
1.260.711

VEK
1.263.974

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
15.400
1.276.111

0
0
15.400
1.279.374

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

98.122
1.374.233

98.012
1.377.386

Het krediet bij BO 2020 bestaat uit 1.260.711 keuro regulier krediet (VAK en VEK)
en 3.263 keuro VEK overflow. Het totale krediet BO 2020 inclusief overflow
bedraagt met andere woorden 1.260.711 keuro VAK en 1.263.974 keuro VEK.
Vanaf 2020 wordt er voor de subsidiëring van het dienstenchequestelsel
overgestapt naar de methode van aanrekening die door het Rekenhof werd
voorgesteld en in overeenstemming is met de invoering van het VCO en de
toepassing van het VABN-advies, nl. aanrekenen op het moment dat er effectief
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een gesubsidieerde prestatie plaatsvindt. Voorheen gebeurde de aanrekening op
het moment van de uitbetaling van de subsidiefacturen.
De subsidie van de aldus uitgegeven dienstencheques waarvoor er op het einde
van het jaar geen prestatie werd geleverd, worden beschouwd als niet
verschuldigde subsidies en derhalve als voorschotfacturen. De facturen van
november en december 2020 zullen worden beschouwd als voorschotfacturen.
Deze worden bijgevolg aangerekend op het begrotingsartikel JB0-1JDB2EA-PA.
De reguliere kredietbehoefte bij BA 2020 bedraagt 1.276.111 keuro VAK/VEK:
- Subsidiekost facturen periode november 2019 tem oktober 2020: 1.261.651
keuro
- Administratiekost dienstencheques: 10.121 keuro
- Opleidingsfonds: 4.339 keuro
Deze kredietbehoefte ligt 15.400 keuro hoger dan bij BO 2020. De oorzaak van
deze stijgende kredietbehoefte is, enerzijds de groeiprognose van het aantal
aangekochte dienstencheques (+3.388 keuro) en anderzijds de nieuwe
aanrekeningsmethodiek waardoor de creditnota’s vervallen dienstencheques
(12.012 keuro) niet langer als minderkost worden meegerekend.
Bij de raming van het benodigde krediet is vooralsnog geen rekening gehouden
met de impact van de coronacrisis op de hoogte van het krediet voor
dienstencheques.
In de tabel netto-beleidsruimte bij de algemene toelichting wordt de stijgende
kredietbehoefte (+15.400 keuro) tov BO 2020 eveneens weergegeven.
Het bedrag voorzien voor de overflow stijgt met 98.122 keuro VAK en 98.012 keuro
VEK. De totale overflow bedraagt 98.122 keuro VAK en 101.275 keuro VEK.
Samen met het regulier krediet van 1.276.111 keuro VAK/VEK resulteert dit in een
totaal krediet van 1.374.233 keuro VAK en 1.377.386 keuro VEK.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Groeiprognose en nieuwe
aanrekeningsmethodiek
vervallen
dienstencheques
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
15.400

VEK
15.400

15.400

15.400
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JB0-1JDB2EA-PA – DIENSTENCHEQUES
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit nieuwe begrotingsartikel werd gecreëerd om tegemoet te komen aan de
gewijzigde aanrekening van de subsidiefacturen dienstencheques. Vanaf BA 2020
worden deze immers aangerekend op het moment dat er effectief een
gesubsidieerde prestatie plaatsvindt.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
0

VEK
0

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
203.357
203.357

0
0
203.357
203.357

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
203.357

0
203.357

De facturen voor november en december 2020 zullen worden beschouwd als nog
niet verschuldigde subsidies (vooruitbetaling), omdat de subsidiabele prestatie die
er tegenover staat nog niet zal plaatsvinden in 2020, en zullen bijgevolg worden
aangerekend op het nieuw PA-artikel JB0-1JDB2EA-PA bij BA 2020. Het krediet op
dit begrotingsartikel bedraagt 203.357 keuro VAK/VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Voorschotfacturen
dienstencheques
TOTAAL

VAK
203.357

VEK
203.357

203.357

203.357

JB0-1JDB2EB-WT – AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVÉ
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor
privésector en social profit (excl. landingsbanen).

de

aanmoedigingspremies

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
20.405
133
0
0
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VEK
20.405
133
0
0

BA 2020
Overflow BA2020

20.272
-

BA 2020 incl. overflow

23

20.272
-

20.249

23
20.249

Er wordt een
indexcorrectie toegepast van -133 keuro. Op basis van de laatste beschikbare
indexparameters (gebaseerd op de publicatie van het Planbureau) wordt index
toegekend. Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt
verwezen naar hoofdstuk 2 ‘de economische omgeving’ van de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.
Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 23 keuro. Voor bijkomende
toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
Voor het overige blijft de kredietbehoefte ongewijzigd ten opzichte van BO 2020.

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 2020 incl. overflow

VAK
44.833

VEK
44.833

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
44.833

0
0
0
44.833

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

-

7
44.826

-

7
44.826

Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 7 keuro. Voor bijkomende
toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
Voor het overige blijft de kredietbehoefte ongewijzigd ten opzichte van BO 2020.
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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:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
63.278

VEK
63.278

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
63.278

0
0
0
63.278

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

-

52
63.226

-

52
63.226

Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 52 keuro. Voor bijkomende
toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
Voor het overige blijft de kredietbehoefte ongewijzigd ten opzichte van BO 2020.

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 zorg-gerelateerde beroepen. Door deze wijzigingen is de totale kost
van nieuwe dossiers landingsbanen gedaald.
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Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)

VAK
15.123
0
0
1.736
13.387
-

1
13.386

VEK
15.123
0
0
1.736
13.387
-

1
13.386

Bij BO 2020 werd het benodigd regulier krediet geraamd op 15.097 keuro, de
overflow op 26 keuro, samen 15.123 keuro.
Voor de dossiers landingsbanen, toegekend in de periode 2001 t.e.m. 2019, die in
2020 doorlopen zien we een snellere daling dan verwacht bij BO 2020. Op basis
daarvan wordt de raming bijgesteld naar 12.615 keuro (3.879 dossiers in plaats
van 4.413 bij BO 2020).
De raming voor de nieuw toegekende dossiers landingsbanen in 2020 blijft
behouden op 746 keuro (450 dossiers).
Dit resulteert in een totaal regulier krediet voor het stelsel van 13.361 keuro.
Het bedrag voorzien voor de overflow daalt lichtjes met -1 keuro. Daarmee komt
de overflow op 25 keuro.
Samen met het reguliere krediet van 13.361 keuro resulteert dit in een totaal
krediet van 13.386 keuro.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Volumedaling aantral
lopende dossiers
TOTAAL

VAK
-1.736

VEK
-1.736

-1.736

-1.736
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4. Inhoudelijk structuurelement Duurzame Arbeidsmarkt (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.
4.1 Budgettair kader
DUURZAME ARBEIDSMARKT (WERK), MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

19.133

-49

19.084

29.129

-8.106

21.023

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

19.133

-49

19.084

29.129

-8.106

21.023

0

0

0

9.996

-6.449

3.547

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het inhoudelijk structuurelement ‘Duurzame arbeidsmarkt (Werk), bevat volgende
uitgavenartikelen: de sectorconvenants, de middelen voor Focus op Talent en de
restant aan betaalkredieten voor het ervaringsfonds.
In paragraaf 4.1.1.1 worden de begrotingsartikels besproken van de
sectorconvenants en Focus op Talent, aangezien zich daar budgetwijzigingen
manifesteren bij BA 2020. Het budget voor het ervaringsfonds wijzigt niet ten
opzichte van BO 2020.
Het totale vastleggingskrediet daalt met 49 keuro bij BA 2020. Dit is slechts 0,3%
van het totale VAK-krediet bij BO 2020. Het betreft hier de indexherziening op de
middelen voor Focus op Talent.
Het totale vereffeningskrediet daarentegen daalt met 8.106 keuro. Dit is 27,8%
van het totale VEK-krediet bij BO 2020.
Deze daling is overwegend (79,5%) toe te schrijven aan een daling in het VEKkrediet voorzien voor de overflow 2019. De overflow voor de maatregel Focus op
Talent daalt met 5.972 keuro en de overflow voor de sectorconvenants met 477
keuro. Samen is dit 6.449 keuro.
Daarnaast daalt het reguliere VEK-krediet netto met 1.657 keuro. De daling
situeert zich volledig op de middelen voor Focus op Talent.
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4.1.1. Departement Werk en Sociale Economie
4.1.1.1 Uitgavenartikelen
JB0-1JDB2IB-WT – SECTORFONDSEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Binnen het beleidsdomein Werk werd een visie uitgewerkt in het kader van de
bijdrage regeerakkoord 2019 voor een slagkrachtiger werkgelegenheidsbeleid. Ook
de Sectorconvenants zijn een instrument dat in de verdere uitwerking van deze
visie ingezet wordt. Om de nieuwe Sectorconvenants optimaal te kunnen
afstemmen op het nieuwe beleidskader wordt voorgesteld om de lopende
Sectorconvenants met 1 jaar te verlengen. Deze periode van verlenging zal worden
benut om de afgesproken acties 2018-2019 verder te zetten in 2020 en om de
opstart van een nieuw convenant vanaf 2021 in het nieuwe beleidskader optimaal
te kunnen waarmaken.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
5.978

VEK
9.797

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
5.978

0
738
0
10.535

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
5.978

-

477
10.058

Het krediet bij BO 2020 bestond uit 5.978 keuro VAK/VEK regulier krediet en 3.819
keuro VEK overflow. Samen gaf dit een totaalbudget van 5.978 keuro VAK en 9.797
keuro VEK.
Bij BA 2020 wordt een budget van 738 keuro VEK gecompenseerd naar dit
begrotingsartikel om tegemoet te komen aan de VEK behoefte op dit artikel. Dit
brengt het regulier krediet voor de sectorconvenants op 5.978 keuro VAK en 6.716
keuro VEK. Het bedrag voorzien voor de overflow daalt bij BA 2020 met 477 keuro
tot 3.342 keuro.
Het totale budget voor BA 2020 bedraagt bijgevolg 5.978 keuro VAK en 10.058
keuro VEK
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JDB2AD-WT

VAK

VEK
738

TOTAAL

738
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Reden
Opvangen
VEK-tekort

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 (o.a werkgeversen werknemersorganisaties).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
13.155
49
0
0
13.106
0

VEK
18.812
49
2.346
0
16.417
5.972

BA 2020 incl. overflow

13.106

10.445

Het krediet bij BO 2020 bestaat uit 13.155 keuro regulier VAK/VEK en 5.657 keuro
VEK overflow. Het totale krediet BO 2020 inclusief overflow bedroeg met andere
woorden 13.155 keuro VAK en 18.812 keuro VEK.
Het totaal beschikbaar regulier BA 2020 krediet (excl. overflow) bedraagt 13.106
keuro VAK en 10.760 keuro VEK.
De VAK-middelen zijn voorzien voor volgende engagementen:
-

Herwerkte visie rond Focus op Talent-beleid
Werkbaarheidscheques en verhoging KMO-portefeuille
Subsidies vzw Tracé Brussel
Mysteriecalls dienstencheques

Het krediet is ten opzichte van BO 2020 afgenomen met 49 keuro VAK/VEK op
basis van de laatste beschikbare indexparameters (gebaseerd op de publicatie van
het Planbureau).
Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
hoofdstuk 2 ‘de economische omgeving’ van de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
Daarnaast wordt bij BA 2020 2.346 keuro VEK gecompenseerd naar het
begrotingsartikel van Collectief Maatwerk voor de VEK-aanrekening van de
oproepen
(innovatiemanagement,
investeringsoproep,
investeren
in
kwaliteitsmanagement).
Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 5.972 keuro VEK ten opzichte van
BO 2020. De totale overflow bedraagt daardoor min 315 keuro VEK.
Samen met reguliere krediet van 13.106 keuro VAK en 10.760 keuro VEK resulteert
dit een totaal krediet van 13.106 keuro VAK en 10.445 keuro VEK.
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Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JEB2HA-WT

VAK

VEK
-2.346

TOTAAL

-2.346
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Reden
Opvangen VEKtekort oproepen
begrotingsartikel
maatwerk

IV. BELEIDSVELD SOCIALE ECONOMIE
Het beleidsveld Sociale economie omvat enerzijds acties en initiatieven met het oog op de
inschakeling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds
acties/initiatieven die het sociaal ondernemerschap en het maatschappelijk verantwoord
ondernemen stimuleren.
1. Inhoudelijk structuurelement Duurzame Arbeidsmarkt (Sociale Economie)
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.
1.1 Budgettair kader

DUURZAME ARBEIDSMARKT (SOCIALE ECONOMIE), MVG excl. DAB

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow

(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

6.896

-29

6.867

8.413

-326

8.087

0

0

0

0

15

15

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

11.896

-29

11.867

13.413

-311

13.102

0

0

0

1.389

-282

1.107

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Onder het Inhoudelijk Structuurelement (ISE) ‘Duurzame Arbeidsmarkt (Sociale
Economie)’ bevinden zich langs uitgavenzijde drie begrotingsartikels. Het begrotingsartikel
dat de middelen bevat voor de ondersteuningsmaatregelen Sociale Economie en
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(=uitvoering Ondersteuningsdecreet).
Daarnaast een PA-artikel voor het verstrekken van leningen in het kader van de Sociale
Economie en het Duurzaam ondernemerschap. En tot slot een interne stroom (IS-artikel)
voor de uitbetaling van een toelage aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen.
Aangezien zich bij BA 2020 enkel wijzigingen voordoen in de budgetten op het
begrotingsartikel met de ondersteuningsmaatregelen en het begrotingsartikel met de
interne stroom voor het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, worden
enkel deze begrotingsartikels meer in detail besproken onder paragraaf 1.1.1.2.
Het totale vastleggingskrediet daalt met 29 keuro (of 0,2%) ten opzichte van BO 2020.
Het betreft hier het bedrag van de indexherziening op het budget voor de
ondersteuningsmaatregelen.
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Het totale vereffeningskrediet neemt af met 311 keuro (of 2,3%). Dit is het netto resultaat
van een daling van het vereffeningskrediet voor de gewone ESR-uitgaven met 326 keuro
en een beperkte stijging van de toelage voor het Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen met 15 keuro. De daling van het vereffeningskrediet met 326 keuro is in de
eerste plaats te wijten aan een daling van het krediet voorzien voor de overflow 2019 van
de ondersteuningsmaatregelen, nl. 282 keuro. Daarnaast doet zich nog een beperkte
daling van het regulier krediet voor van 44 keuro (29 keuro VEK indexherziening en 15
keuro VEK compensatie naar de toelage voor het Vlaams Agentschap Internationaal
ondernemen.

1.1.1. Departement Werk en Sociale Economie
1.1.1.1 Ontvangstenartikelen
JB0-9JEBAGA-OW - ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN
DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

SOCIALE

ECONOMIE

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de ontvangsten en vorderingen m.b.t. subsidies in het kader
van ondersteuningsbeleid sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Vanaf begrotingsjaar 2018 komen op dit ontvangstenartikel ook de intresten van de
aflossingen uit de leningen hernieuwbare energie toe.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
388
82
470

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De vorderingen 2020 worden geraamd aan de hand van de vorderingen 2019. De totaal
geraamde vorderingen worden ten opzichte van BO 2020 bijgesteld in plus met 82 keuro.
Deze stijging komt voornamelijk door een verhoogde inschatting van de vorderingen op de
maatregelen LDE en arbeidszorg. De totaal geraamde vorderingen voor 2020 bedragen
470 keuro.
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1.1.1.2 Uitgavenartikelen
JB0-1JEB2GA-WT – ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN
DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

SOCIALE

ECONOMIE

EN

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 SE en MVO.
De ondersteuning gebeurt zowel op het niveau van de individuele onderneming
als collectief voor de gehele sector.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
6.896

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

-

VEK
8.413

29
0
0
6.867

-

29
15
0
8.369

0
6.867

-

282
8.087

Het krediet bij BO 2020 bestaat uit 6.896 keuro regulier VAK, 7.024 keuro regulier VEK en
1.389 keuro VEK voor overflow. Het totale krediet BO 2020 inclusief overflow bedroeg met
andere woorden 6.896 keuro VAK en 8.413 keuro VEK.
Het totaal beschikbaar regulier krediet voor BA 2020 bedraagt 6.867 VAK en 6.980 keuro
VEK. Het regulier krediet is met andere woorden afgenomen met 29 keuro VAK en 44 keuro
VEK. Deze kredietvermindering is enerzijds te wijten aan een update van de laatste
beschikbare indexparameters (gebaseerd op de publicatie van het Planbureau: -29 keuro
VAK/VEK. Daarnaast werd er 15 keuro VEK gecompenseerd naar het interne stroom artikel
voor de afrekening van een oproep.
Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 282 keuro VEK. De totale overflow BA
2020 bedraagt hierdoor in totaal 1.107 keuro VEK.
Samen met het reguliere krediet van 6.867 keuro VAK en 6.980 keuro VEK resulteert dit
in een totaal krediet van 6.867 keuro VAK en 8.087 keuro VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar JB0-1JEB2GY-IS

VAK

VEK
-15

TOTAAL

-15
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Reden
Afrekening
oproep MVO

JB0-1JEB2GY-IS – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT)
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. Aangezien de begunstigde van de subsidie deel uitmaakt van de
consolidatiekring, werd in 2019 een begrotingsartikel voor een interne stroom
aangemaakt.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
0
0
0
0
0
0

VEK
0
0
15
0
15
0

BA 2020 incl. overflow

0

15

In 2020 vindt de afrekening plaats van de subsidieoproep MVO Sustatool. De middelen
voor deze afrekening worden via compensatie voorzien vanuit het ondersteuningsartikel
waar ook de andere MVO oproepen ten aanzien van niet-geconsolideerde begunstigden
worden afgerekend.
Er is bij BA 2020 met andere woorden een kredietbehoefte van 15 keuro VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JEB2GA-WT

VAK

VEK
15

TOTAAL

15
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Reden
Afrekening
MVO oproep

2. Inhoudelijk structuurelement Activering (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.

2.1 Budgettair kader
ACTIVERING (SOCIALE ECONOMIE), MVG excl. DAB

BO 2020

VAK
evolutie

BA 2020

BO 2020

(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

564.017

-4.540

559.477

564.322

-4.502

559.820

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

564.017

-4.540

559.477

564.322

-4.502

559.820

65.016

-1.047

63.969

65.321

-4.363

60.958

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Onder het Inhoudelijk Structuurelement (ISE) ‘Activering (Sociale Economie)’
bevinden zich vijf begrotingsartikels: Collectief Maatwerk, Lokale diensteneconomie,
Arbeidszorg, SINE en doelgroepvermindering GESCO’s Sociale Werkplaatsen.
Onder paragraaf 2.1.1.1 worden deze begrotingsartikels meer in detail besproken,
met uitzondering van het begrotingsartikel dat de middelen bevat voor de
doelgroepvermindering GESCO’s Sociale Werkplaatsen, aangezien het budget op dit
begrotingsartikel niet wijzigt ten opzichte van het budget BO 2020.
Het totale VAK-krediet voor deze ISE daalt met 4.540 keuro en het totale VEKkrediet met 4.502 keuro. Dit is telkens 0,8% ten opzichte van het krediet bij BO
2020.
3.492 keuro VAK/VEK betreft een daling van het reguliere VAK/VEK-krediet.
Oorzaken van deze daling zijn de indexherziening (508 keuro VAK/VEK), de lagere
raming van de federale operatoren voor SINE (2.936 keuro VAK/VEK) en een
compensatie vanuit Collectief Maatwerk in het kader van VIA (49 keuro VAK/VEK).
Voor wat betreft het reguliere VEK-krediet wordt deze daling wel gecompenseerd
met 3.354 keuro. Het VEK-krediet voor Collectief Maatwerk wordt immers gespijsd
(via compensatie) met het oog op vereffeningen die dienen te gebeuren in het kader
van de oproepen. Dit resulteert uiteindelijk in een regulier VEK-krediet van -138
keuro VEK.
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Daarnaast dalen het VAK- en het VEK-budget voorzien voor de overflow 2019 met
respectievelijk 1.047 keuro VAK en 4.363 keuro VEK.

2.1.1. Departement Werk en Sociale Economie
2.1.1.1 Uitgavenartikelen
JB0-1JEB2HA-WT – COLLECTIEF MAATWERK
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de maatregel ‘Collectief Maatwerk’. Er wordt
ondersteuning geboden voor de inschakeling van mensen met een arbeidsbeperking via
maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Op die manier wordt in partnerschap met de
reguliere economie niet alleen het jobpotentieel voor deze mensen verhoogd, maar ook
doorstroom gefaciliteerd.
Vanaf 1 januari 2019 is er uitvoering gegeven aan het nieuwe maatwerkdecreet. Deze
maatregel brengt die bestaande maatregelen samen binnen één nieuw kader namelijk de
beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegbedrijven. De bestaande
beschutte en sociale werkplaatsen werden omgeschakeld naar Maatwerk en 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:

(duizend euro)

VAK
455.637

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

VEK
455.937

-

271
49
0
455.317

-

-

271
3.305
0
458.971

1.235
454.082

-

4.603
454.368

Het regulier krediet bij BO 2020 bestaat uit 393.357 keuro VAK/VEK. Daarnaast is er een
een overflow bestaande uit 62.280 keuro VAK en 62.580 keuro VEK. Het totale krediet BO
2020 inclusief overflow bedraagt met andere woorden 455.637 keuro VAK en 455.937
keuro VEK.
De reguliere kredietbehoefte bij BA 2020 bedraagt 393.037 keuro VAK en 396.391 keuro
VEK. Dit is een daling met 320 keuro VAK en een stijging met 3.034 keuro VEK ten opzichte
van het regulier krediet BO 2020.
Het krediet (VAK/VEK) nam enerzijds af met 271 keuro op basis van de laatste beschikbare
indexparameters (gebaseerd op de publicatie van het Planbureau).
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Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar
hoofdstuk 2 ‘de economische omgeving’ van de Algemene Toelichting bij de
uitgavenbegroting.
Daarnaast wordt er naar aanleiding van VIA V 49 keuro VAK/VEK gecompenseerd voor de
tweede pensioenpijler voor de doelgroepwerknemers. Sinds het akkoord zijn er namelijk
900 plaatsen via groeipad voorzien. Deze extra middelen moeten worden voorzien door de
instantie die het groeipad toekent.
Tot slot wordt er 3.354 keuro VEK (2.346 en 1.008 keuro) gecompenseerd naar dit
begrotingsartikel voor de VEK-behoefte van de oproepen (innovatiemanagement,
investeringsoproep, investeren in kwaliteitsmanagement). De VEK-middelen worden ter
beschikking gesteld vanuit het ESF-artikel en Focus op Talent-artikel.
Het krediet voor de maatregel collectief maatwerk (exclusief oproepen) is quasi
ongewijzigd (op compensatie en index na) ten opzichte van BO 2020, ondanks de
verhoogde invulling van het contingent.
Bij de raming van het benodigde krediet is vooralsnog geen rekening gehouden met de
impact van de coronacrisis op de hoogte van het krediet voor collectief maatwerk.
Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met 1.235 keuro VAK en 4.603 keuro VEK. De
totale overflow bij BA 2020 bedraagt bijgevolg 61.045 keuro VAK en 57.977 keuro VEK.
Samen met het regulier krediet van 393.037 keuro VAK en 396.391 keuro VEK resulteert
dit in een totaal krediet van 454.082 keuro VAK en 454.368 keuro VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JDB2IC-WT

VAK

VEK
2.346

Van JB0-1JDB2AD-WT
Naar GB0-1GCF2FA-WT
TOTAAL

1.008
-49

-49

-49

3.305

Reden
VEK-behoefte
oproepen
VEK- behoefte
oproepen
Tweede
pensioenpijler

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 LDEonderneming 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:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
30.148
203
0
0
29.945
185

VEK
30.369
203
0
0
30.166
36

BA 2020 incl. overflow

30.130

30.130

Het regulier krediet bij BO 2020 bestond uit 29.389 keuro VAK/VEK. Daarnaast was er een
overflow van 759 keuro VAK en 980 keuro VEK. Het totale krediet BO 2020 inclusief
overflow bedraagt met andere woorden 30.148 keuro VAK en 30.369 keuro VEK.
De reguliere kredietbehoefte bij BA 2020 bedraagt 29.186 keuro VAK/VEK.
Uitgezonderd een indexaanpassing (op basis van de laatste beschikbare indexparameters)
van min 203 keuro blijft het krediet exclusief overflow ongewijzigd ten opzichte van BO
2020.
Het bedrag voorzien voor de overflow stijgt met 185 keuro VAK tot 944 keuro VAK en daalt
met 36 keuro tot 944 keuro VEK.
Samen met het reguliere krediet BA 2020 van 29.186 keuro VAK/VEK resulteert dit in een
krediet van 30.130 keuro VAK/VEK.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.

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 een oproep “activerende
arbeidszorg”, waarbij personen voor een beperkte periode doorstroomgericht worden
ingezet met de uiteindelijke doelstelling een betaalde tewerkstelling binnen de sociale
economie.
Zowel binnen de structurele arbeidszorg, het subsidiebesluit ‘experiment arbeidszorg’ als
de
oproep
activerende
arbeidszorg
worden
de
loonkostsubsidies
voor
omkaderingspersoneel die instaan voor de dagdagelijkse begeleiding van de
arbeidszorgmedewerkers gesubsidieerd.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
6.852
34
0
0
6.818
3

VEK
6.636
34
0
0
6.602
276

BA 2020 incl. overflow

6.821

6.878

Het regulier krediet bij BO 2020 bestond uit 4.875 keuro VAK/VEK. Daarnaast werd een
overflowbudget voorzien van 1.977 keuro VAK en 1.761 keuro VEK. Het totale krediet BO
2020 inclusief overflow bedraagt met andere woorden 6.852 keuro VAK en 6.636 keuro
VEK.
De reguliere kredietbehoefte bij BA 2020 bedraagt 4.841 keuro VAK/VEK.
Uitgezonderd een indexaanpassing (op basis van de laatste beschikbare indexparameters)
van min 34 keuro blijft het krediet exclusief overflow ongewijzigd ten opzichte van BO
2020.
Het bedrag voorzien bij BA 2020 voor de overflow stijgt met 3 keuro VAK en 276 keuro
VEK. De totale overflow bedraagt bijgevolg 1.980 keuro VAK en 2.037 keuro VEK.
Samen met het reguliere krediet van 4.841 keuro resulteert dit in een krediet van 6.821
keuro VAK en 6.878 keuro VEK.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting
bij de uitgavenbegroting.

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
volledige
werkloze
laaggeschoolden in en ontvangen hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit
een RVA-loonpremie en een RSZ-korting.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
53.434

VEK
53.434

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
2.936
50.498

0
0
2.936
50.498

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
50.498

0
50.498
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Het totaal beschikbare krediet is naar aanleiding van BA 2020 verminderd met 2.936 keuro
VAK/VEK en bedraagt 50.498 keuro VAK/VEK.
De bijstelling is gebaseerd op de geactualiseerde raming van de drie federale operatoren
(september 2019).
Er is geen overflow op dit begrotingsartikel.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Actualisatie raming
overeenkomstig
ramingen federale
operatoren.
TOTAAL

VAK
-2.936

VEK
-2.936

-2.936

-2.936
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V. BELEIDSVELD COMPETENTIES
Het beleidsveld Competenties omvat acties en initiatieven die de competenties van
werkenden, werkzoekenden en ondernemers versterken.
1. Inhoudelijk structuurelement 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.
1.1

Budgettair kader

COMPETENTIES, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BA 2020

BO 2020

VAK
evolutie

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

164.235

148

164.383

164.211

151

164.362

Toelagen (interne
stromen (IS))

223.296

1.005

224.301

223.296

1.005

224.301

0

0

0

0

0

0

387.531

1.153

388.684

387.507

1.156

388.663

90.408

-137

90.271

90.384

-134

90.250

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow

BA 2020

BO 2020

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Onder het Inhoudelijk Structuurelement ‘Competenties’ bevinden zich drie
uitgavenartikels: voor de maatregel Sociale Promotie (=PM), voor het Betaald Educatief
Verlof (hervormd naar Opleidingsverlof) en de Start-stagebonus en tot slot voor de
Mentorkortingen.
Daarnaast bevat deze ISE ook twee toelage-artikels: één voor SYNTRA Vlaanderen en één
voor VDAB.
In paragraaf 1.1.1.2 worden bovenvermelde begrotingsartikels meer in detail besproken,
behalve het begrotingsartikel dat de toelage aan VDAB bevat, aangezien deze toelage bij
BA 2020 niet wijzigt ten opzichte van BO 2020.
Het totale krediet op dit begrotingsartikel stijgt bij BA 2020 met 1.153 keuro VAK en 1.156
keuro VEK. Het gaat hier om een stijging met 0,3% ten opzichte van BO 2020.
Deze stijging is in de eerste plaats het resultaat van de verhoging van de toelage van
Syntra met 1005 keuro VAK/VEK.
De ESR-uitgaven die plaatsvinden onder deze ISE stijgen met 148 keuro VAK en 151 keuro
VEK. De kredietbehoefte voor de mentorkortingen stijgt immers met 285 keuro VAK/VEK,
terwijl het budget voorzien voor de overflow 2019 voor het betaald educatief verlof/het
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Vlaams opleidingsverlof en de Start stage bonus daalt met 137 keuro VAK en 134 keuro
VEK.
1.1.1. Departement Werk en Sociale Economie
1.1.1.1 Ontvangstenartikelen
JB0-9JFBAFX-OI – SYNTRA - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ter voorbereiding van de inkanteling van Syntra Vlaanderen wordt het overgedragen
overschot van vorige boekjaren overgedragen naar het Departement Werk & Sociale
Economie.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

TO

0
4.980
4.980

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Het overgedragen overschot van Syntra Vlaanderen van de voorbije boekjaren bedraagt
4.980 keuro. Dit bedrag wordt bij BA 2020 tijdelijk overgeheveld naar het Departement
WSE en zal in uitvoering van het begrotingsakkoord van 20 januari 2020 bij BO 2021
terugvloeien naar de algemene middelen.

1.1.1.2 Uitgavenartikelen

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
hierdoor administratief vereenvoudigd en tevens gealigneerd op het gewijzigde landschap
voor alternerende opleidingen.
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.
Sinds 1 september 2019 vervangt het Vlaams opleidingsverlof (VOV) het betaald educatief
verlof. Als overgangsmaatregel kunnen studenten die een cursus reeds aanvatten met
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betaald educatief verlof, de opleiding afmaken met behoud van betaald educatief verlof tot
december 2021. Ook het Vlaams opleidingsverlof ondersteunt werknemers volgens het
decreet van 12 oktober 2018 om werken en leren te combineren. Werknemers mogen ook
hier op het werk afwezig zijn met behoud van loon om een opleiding te kunnen volgen. Na
de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag (21,30 euro per goedgekeurd
opleidingsuur, zoals bij BEV) terugbetaald krijgen als compensatie. Deze forfaits werden
vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering Vlaams opleidingsverlof van 21
december 2018.
Opleidingscheques
Opleidingscheques is een Vlaamse maatregel sinds 2003 en tot nog toe in beheer van
VDAB. Deze maatregel werd hervormd en afgestemd met de andere Vlaamse
opleidingsincentives cfr het guldensporenakkoord. De maatregel werd vanaf 1 september
2019 overgeheveld van VDAB naar het Departement Werk en Sociale Economie. Het is de
bedoeling dat VDAB nog tot 1 september 2020 het dagdagelijkse operationeel beheer van
de opleidingscheques blijft uitvoeren met de bestaande IT-toepassing zodat Departement
Werk en Sociale Economie de tijd krijgt om een nieuwe IT-toepassing te bouwen die deel
uitmaakt van het digitaal platform Vlaamse opleidingsincentives, en digitale
opleidingscheques aanbiedt.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
157.590

VEK
157.566

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
0
157.590

0
0
0
157.566

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

137
157.453

134
157.432

Het bedrag voorzien voor de overflow daalt met -137 keuro VAK en -134 keuro VEK.
Voor het overige blijft de kredietbehoefte ongewijzigd ten opzichte van BO 2020.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting
bij de uitgavenbegroting.

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.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
6.645
0
0
285
6.930
0

VEK
6.645
0
0
285
6.930
0

BA 2020 incl. overflow

6.930

6.930

Rekening houdend met de RSZ-ramingen (inclusief provinciale en plaatselijke besturen)
van september 2019 ramen we het nodige krediet voor 2020 op 6.930 keuro. Dat betekent
een stijging van 285 keuro ten opzichte van de raming bij BO 2020 (6.645 keuro).
Omdat de mentorkorting inhoudelijk beter aansluit bij het inhoudelijk structuurelement
‘Competenties’ hebben we bij BO 2020 beslist de maatregel af te zonderen van de andere
doelgroepverminderingen Sociale Zekerheid zodat de inhoudelijke aansluiting bij het ISE
ook daadwerkelijk kan gemaakt worden.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Volumestijging
mentorkorting
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
285

VEK
285

285

285

JB0-1JFB2FX-IS – SYNTRA - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de toelage voor de rechtspersoon Syntra Vlaanderen. De
toelage voor SYNTRA Vlaanderen draagt bij aan
de werkregie van duaal leren
de leertijd
de ondernemersvorming via de ondernemerschapstrajecten van de SYNTRA vzw
Kredietevolutie:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)

VAK
64.991

VEK
64.991

0
1.005
0
65.996

0
1.005
0
65.996

0

0

65.996

65.996

De toelage van Syntra stijgt met 1.005 keuro ten opzichte van BO 2020.
58

Enerzijds stijgt de toelage omdat vanuit de provisie ‘Maatregelen voor de ondersteuning
van het Werkgelegenheidsbeleid’ éénmalig een bedrag van 2.106 keuro VAK en VEK wordt
overgezet voor een éénmalige investering in een IT-, CRM- en ERP-toepassing voor Syntra
vzw.
Daarnaast ontvangt Syntra 98 keuro om de kost van de verhoging van het
bijdragepercentage aan de Pool der parastatalen op te vangen.
Deze twee bewegingen zijn samen goed voor een stijging van de toelage met 2.204 keuro.
Anderzijds daalt de toelage van Syntra omdat er 1.102 keuro gecompenseerd wordt naar
het beleidsdomein Onderwijs voor de financiering van duaal leren conform het decreet
duaal leren. Daarnaast wordt de toelage van Syntra verminderd met 97 keuro in het kader
van de endogene groei. Samen betekent dit een daling van de toelage met 1.199 keuro.
Het netto resultaat is een stijging met 1005 keuro, waardoor de toelage van Syntra bij BA
2020 65.996 keuro VAK/VEK bedraagt.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CBG2AB-PR

VAK

VEK

98

98

2.106

2.106

-97

-97

-1.102

-1.102

-1.005

-1.005

Van JB0-1JBB2AB-WT

Naar CB0-1CAG2ZZ-LO
Naar FC0-1FGD2GI-WT

TOTAAL
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Reden
Verhoging
bijdragepercentage
Pool der
Parastatalen
Eenmalige
investering in een
geïntegreerde IT-,
CRM- en ERP
toepassing.
Endogene groei
Verrekening
subsidie duaal
leren met daling
subsidie leertijd

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
1.1.2.1 Entiteit Vlaams Agentschap voor Onderwijsvorming Syntra Vlaanderen
SYNTRA Vlaanderen draagt bij aan de ISE Competenties door middel van de werkregie van
duaal leren, de leertijd en de ondernemersvorming via de ondernemerschapstrajecten van
de SYNTRA vzw.
Ontvangsten
ESR-code 08.21
Deze ESR-code bevat het overgedragen overschot van vorige boekjaren. Dit krediet wordt
bij BA2020 overgezet naar het departement WSE ter voorbereiding van de inkanteling van
SYNTRA Vlaanderen. Het overgedragen overschot stijgt bij BA 2020 met 350 keuro.
ESR-code 39.10
Deze ESR-code bevat de eigen ontvangsten van SYNTRA Vlaanderen. Deze bedragen bij
BA 2020 639 keuro.
ESR 46.10
Deze ESR-code bevat de werkingstoelage die SYNTRA Vlaanderen ontvangst van DWSE.
De gedetailleerde beschrijving van de kredietevoluties wordt uiteengezet onder het
begrotingsartikel van waaruit de werkingstoelage vertrekt. De werkingstoelage stijgt ten
opzichte van BO 2020 met 1.005 keuro tot een totaal van 65.996 keuro in het kader van
een compensatie naar het Departement Onderwijs (-1.102 keuro), een compensatie ihkv
de verhoging van het bijdragepercentage aan de pool der parastatalen (+98 keuro) en een
vermindering in het kader van de toekenning van de endogene groei (-97 keuro) en een
bijstelling voor IT-investeringen (+ 2.106 keuro).
Uitgaven
ESR-code 03.22
Deze ESR-code bevat het over te dragen overschot van het boekjaar. Dit bedrag bedraagt
bij BA 2020 4.980 keuro. Dit krediet wordt bij BA2020 overgezet naar het departement
WSE ter voorbereiding van de inkanteling van SYNTRA Vlaanderen.
ESR-code 11.00
Deze ESR-code bevat de loonkredieten van SYNTRA Vlaanderen. De kredieten op deze
ESR-code wijzigen omwille van een interne compensatie naar ESR-code 44.30 voor een
niet-structurele, over de jaren heen dalende en uitdovende subsidie aan de SYNTRA vzw
voor de trajectbegeleiding van jongeren in de leertijd (-834 keuro), de verhoging van het
bijdragepercentage aan de pool der parastatalen (+98 keuro) en de toekenning van de
endogene groei (-97 keuro).
ESR 12.11, 12.12 en 12.50
Deze ESR-codes bevatten de werkings- en beleidskredieten van SYNTRA Vlaanderen.
ESR-code 34.41
Deze ESR-code bevat de geldelijke uitkeringen aan gezinnen.
ESR-code 44.30
Deze ESR-code omvat de toelage van SYNTRA Vlaanderen. Met deze toelage financiert
SYNTRA Vlaanderen o.a. de leertijd en de ondernemerschapstrajecten. De kredieten op
deze ESR-code stijgen met 1.838 keuro. Dit is het gevolg van de volgende bewegingen:
- De vermindering in de outputsubsidie voor de leertijd omwille van een compensatie
naar het Departement Onderwijs voor (-1.102 keuro)
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-

de vermindering in de outputsubsidie voor de ondernemerschapstrajecten omwille van
een interne compensatie naar innovatiesubsidies (-2.074 keuro)
de stijging van de innovatie- en andere subsidies met in totaal +5.014 keuro omwille
van een interne compensatie vanuit ondernemerschapstrajecten (+2.074 keuro); een
interne compensatie vanuit de loonkredieten in functie van de trajectbegeleiding van
jongeren in leertijd (+834 keuro); en een bijstelling in functie van een eenmalige
investering in een geïntegreerde IT infrastructuur, ERP pakket en CRM systeem door
de SYNTRA vzw (+2.106 keuro)

ESR-code 41.10
Deze ESR-code omvat het IS-artikel JD0-AJFB2ZZ-IS van waaruit het begrotingssaldo van
SYNTRA Vlaanderen zal overgezet worden naar het Departement Werk en Sociale
Economie ter voorbereiding van de inkanteling van SYNTRA Vlaanderen.
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1.1.2.2 Entiteit Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Omschrijving
Onder de ISE Competenties draagt VDAB bij aan maatregelen rond het versterken van
competenties, evenals de opleidingscheques en de maatregel opleidings- en stage
uitkering in het kader van de 6de staatshervorming.
Ontvangsten
ESR-code 16.11
De eigen ontvangsten die betrekking hebben op de ISE ‘Competenties’ dalen met 7.200
keuro ten opzichte van BO 2020 door een bijstelling van de inkomsten uit IBO.
ESR-code 46.10
Naast de eigen ontvangsten ontvangt VDAB voor de uitvoering van de maatregelen die
onder de ISE ‘Competenties’ vallen ook een toelage van de Vlaamse Overheid. Het gaat
hierbij om 158.305 keuro voor het versterken van competenties, de opleidingscheques
voor werknemers en de maatregel opleidings- en stage uitkeringen in het kader van de
6de staatshervorming. Deze toelage wordt uitgebreid besproken onder het
begrotingsartikel van DWSE van waaruit deze vertrekt.
Uitgaven
ESR-code 31.31
Het krediet ten aanzien van het stimuleringsbeleid blijft behouden. Via het
stimuleringsbeleid voorziet VDAB steun aan werkgevers. Hiermee wordt er bedoeld dat de
werkgever in staat wordt gesteld om activiteiten of projecten uit te voeren die hij anders
zonder steun niet had uitgevoerd.
ESR-code 31.32
De kredieten dalen met 1.557 keuro tegenover BO2020. De daling van de subsidies ten
aanzien van BO2020 is voornamelijk door een vermindering van de uitgaven van de
opleidings- en activeringspremies RVA in kader van de 6de staatshervorming. Deze
maatregelen werden meegenomen in de hervorming van het werkplekleren in september
2018. De uitdovende RVA middelen worden gebruikt voor de nog lopende dossiers waarbij
een opleidings- of stage premie uitgekeerd wordt. De vrijgekomen middelen worden
gebruikt om intern te compenseren op andere ESR codes.
ESR-code 34.31
De kredieten dalen met 7.721 keuro doordat er een daling voorzien is in de financiële
tegemoetkoming aan de cursisten (daling van reiskosten en kinderopvang). Er is ook een
bijstelling gebeurd voor IBO aan de hand van de werkelijke uitgaven 2019. De vrijgekomen
middelen worden gebruikt om te compenseren op andere ESR codes. De daling van het
aantal IBO cursisten heeft ook een invloed op de eigen ontvangsten van VDAB (ESR 16.11).
ESR-code 72.00
De kredieten stijgen met 2.000 keuro door de nood aan investeringen in de gebouwen van
VDAB. De extra VEK kredieten worden bijgesteld om de aangegane en nieuwe
engagementen te kunnen respecteren.
Het ESR vorderingssaldo stijgt met 13.969 keuro euro tot -687.576 keuro. De verklaring
hervan is:
•

ESR 03.22: Intering op het over te dragen saldo BA2020 t.a.v. BO2020 met -5.333
keuro. Het over te dragen saldo van BO2020 daalt van 15.788 keuro naar 10.455
keuro. Dit is het gevolg van een daling in de verkoop van VDAB gebouwen in 2020 en
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•
•

het deels gebruiken van deze opbrengst om de kosten van de studieopdracht voor de
bouw van de mastercampus te financieren;
ESR 46.10: stijgt +3.370 keuro tegenover BO2020. Dit is een gevolg van de o.a. de
bijstelling van de POD MI en de extra middelen i.v.m. de Pool der Parastatalen en de
endogene groei;
ESR 66.11: stijgt met 5.266 keuro aan VEK zijde om de reeds aangegane en geplande
engagementen te kunnen vereffenen.
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VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
1. Apparaat
1.1 Budgettair kader
PROGRAMMA JA – JB0 – DEPARTEMENT WSE
(duizend euro)

AO
BO 2020
Bijstelling
BA 2020
BA 2020

TO

5.186
55
5.241

LO

VAK

VEK

100

0

30.701

31.036

0

0

1.126

1.126

0

31.827

32.162

100

Het programma JA bevat de apparaatskredieten van het Departement WSE. Dit
programma bestaat uit drie ontvangstenartikels en vijf uitgavenartikels, waarvan twee
betrekking hebben op uitgaven op het begrotingsfonds apparaat en één op de lening die
het Europees Sociaal Fonds (ESF) krijgt van de Vlaamse Overheid voor wat betreft de
technische bijstand die het fonds ontvangt van Europa voor zijn werking.
De apparaatskredieten van het Departement WSE dienen ter ondersteuning van de
maatregelen waarvoor DWSE bevoegd is. Concreet heeft DWSE tot doel om zoveel mogelijk
mensen aan het werk te krijgen, onder meer door een uitgebreid activeringsbeleid; om
mensen een grotere loopbaanzekerheid te geven, onder meer door opleidingsincentives,
levenslang leren, een actief beleid rond loopbaantransities en een uitgebouwde
loopbaandienstverlening; en om ondernemingen veerkrachtig en toekomstbestendig te
maken, onder meer door het inzetten op werkbaarheid en jobmobiliteit.

Ontvangstenartikelen
Aan ontvangstenzijde is er slechts één begrotingsartikel waarbij er zich een wijziging
voordoet in het budget ten opzichte van BO 2020, met name het begrotingsartikel JB09JABAZZ-OW.
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:
(duizend euro)

BO 2020
Bijstelling BA 2020
BA 2020

AO
2.593
55
2.648

TO

LO
0
0
0
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0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De Europese Commissie besliste de budgetten voor de technische bijstand voor ESF en
AMIF te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de kredieten met 55 keuro.
De geraamde ontvangsten op begrotingsartikel JB0-9JABTZZ-OW (teruggevorderde
lonen van gedetacheerde personeelsleden) en begrotingsartikel JB0-9JABAZZ-OP
(verwachte kasontvangst technische bijstand die in X-1 geprefinancierd werd door
Vlaanderen) wijzigen niet bij BA 2020. Zij bedragen respectievelijk 100 keuro en 2.593
keuro.

Uitgavenartikelen
JB0-1JAB2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de lonen van de personeelsleden van het Departement WSE.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

VAK
18.971
0
63
0
19.034

VEK
18.971
0
63
0
19.034

Het totale krediet stijgt met 63 keuro VAK/VEK.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van CB0-1CAG2ZZ-LO

VAK

VEK

80

80

-17

-17

63

63

Naar CB0-1CAG2ZZ-LO
TOTAAL

65

Reden
Toekenning
endogene groei
Compensatie
herinschaling
6e SHV

JB0-1JAB4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit fonds werd opgericht via het decreet houdende 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:

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

(duizend euro)

VAK
135
0
0
68
67

VEK
135
0
0
68
67

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling ihkv geplande
uitgaven
TOTAAL
-

VAK
-68

VEK
-68

-68

-68

Op dit begrotingsartikel wordt bij BA 2020 nog slechts het loon van één personeelslid
voorzien. Deze loonkost bedraagt 67 keuro VAK/VEK. Hierdoor wordt het krediet op dit
begrotingsartikel naar beneden bijgesteld met 68 keuro VAK/VEK

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 die een optimale werking van het departement moeten garanderen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

VAK
9.002
0
1.019
55
10.076

VEK
9.337
0
1.019
55
10.411
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Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt bij BA 2020 met 1.074 keuro VAK/VEK tot
10.076 keuro VAK en 10.411 keuro VEK.
Vanuit de provisie ‘Maatregelen voor de ondersteuning van het Werkgelegenheidsbeleid’
wordt éénmalig 1000 keuro VAK/VEK overgezet naar dit begrotingsartikel en dit om
tegemoet te komen aan de behoefte van het departement WSE aan bijkomende middelen
voor ICT-investeringen.
Bij B0 2020 compenseerde VDAB 131 keuro vanuit zijn toelage op begrotingsartikel JB01JBG2CY-IS naar dit begrotingsartikel voor de operationalisering van de 1700-lijn in het
kader van de dienstverlening voor opleidingscheques. Inmiddels is echter duidelijk
geworden dat de kost hoger zal liggen dan initieel geraamd. Daarom wordt bij BA 2020 19
keuro extra overgezet.
De Europese Commissie besliste de budgetten voor de technische bijstand (TB) voor ESF
en AMIF te verhogen. Het principieel recht (cfr. JB0-9JABAZZ-OW) stijgt bij BA 2020 met
55 keuro.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JDB2CY-IS

VAK

VEK

19

19

1.000

1.000

1.019

1.019

Van JB0-1JBB2AB-PR
TOTAAL

Reden
Hogere kost 1700lijn ihkv
opleidingsincentives
Compensatie ihkv
IT-uitgaven

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Verhoging technische
bijstand ESF
TOTAAL

VAK
55

VEK
55

55

55

JB0-1JAB4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit fonds werd opgericht via het decreet houdende de bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2012, Hoofdstuk 3.
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:
(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

VAK
0
0
0
2
2

VEK
0
0
0
2
2
67

De kredietbehoefte voor 2020 op dit fonds bedraagt 2 keuro (= bedrag dat in 2020 reeds
uitgegeven is op het fonds). Er worden geen verdere uitgaven voorzien voor 2020.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Bijstelling ifv de
voorziene uitgaven
TOTAAL

VAK
2

VEK
2

2

2

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 2014-2020 voor het werkjaar
2020, maar die Europa nog niet stort in 2020, te kunnen boeken als een soort lening.
Aan ontvangstenzijde worden werkelijke kasontvangsten begroot op het artikel JB09JABAZZ-OP.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
2.593

VEK
2.593

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
0
55
2.648

0
0
55
2.648

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0

0

2.648

2.648

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Verhoging technische
bijstand ESF
TOTAAL

-

VAK
55

VEK
55

55

55

De Europese Commissie besliste de budgetten voor de technische bijstand (TB) voor
ESF en AMIF te verhogen. Het principieel recht (cfr. JB0-9JABAZZ-OW) stijgt bij BA
2020 met 55 keuro.
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2.

Provisies

2.1 Budgettair kader

PROGRAMMA JB – JB0- DEPARTEMENT WSE
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BO 2020

35.695

34.413

Bijstelling BA 2020

7.175

6.952

BA 2020

42.870

41.365

JB0-1JBB2AB-PR – PROVISIE VOOR MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN
HET WERKGELEGENHEIDSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
De kredieten op dit begrotingsartikel worden ingezet om maatregelen op te zetten voor de
ondersteuning van het tewerkstellingsbeleid.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow

VAK
20.631

VEK
20.631

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020

0
-3.026
0
17.605

0
-3.026
0
17.605

Overflow BA2020
BA 2020 incl. overflow

0
17.605

0
17.605

Het krediet op deze provisie daalt met -3.026 keuro ten opzichte van BO 2020.
Deze daling is het resultaat van:
- een éénmalige compensatie naar Syntra Vlaanderen omwille van een éénmalige
investering in een geïntegreerde IT-, CRM- en ERP toepassing voor de Syntra vzw,
- een éénmalige compensatie naar de werkingsmiddelen van het Departement WSE voor
investeringen in het kader van IT-projecten,
- een compensatie naar deze provisie van restmiddelen die vrijkomen door de uitdoof
van de startbaanovereenkomsten in het kader van de globale projecten
Deze kredietbewegingen resulteren in een krediet van 17.605 keuro VAK/VEK bij BA 2020.

69

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JDB2CF-WT

VAK

VEK

80

80

-2.106

-2.106

-1.000

-1.000

-3.026

-3.026

Naar JB0-1JFB2FX-IS
Naar JB0-1JAB2ZZ-WT
TOTAAL

Reden
Uitdoof globale
projecten
Eénmalige IT
investering
Syntra
Eénmalige IT
investeringen
DWSE

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.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
15.064
0
10.201
0
25.265
0

VEK
13.782
0
9.978
0
23.760
0

BA 2020 incl. overflow

25.265

23.760

De kredieten op deze provisie nemen toe met 10.201 keuro VAK en 9.978 keuro VEK. Dit
is het gevolg van:
-

een terugvloei van middelen voor de tijdelijke VOP – die deel uitmaakt van het
versterkte doelgroepenbeleid en gefinancierd wordt vanuit de competitiviteitsprovisie
– naar deze provisie omdat de kost voor deze maatregel lager ligt dan oorspronkelijk
geraamd,

-

de latere inwerkingtreding van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de
sectorale doelgroepverminderingen voor de Koopvaardij (gefinancierd vanuit deze
provisie) op 1 juli 2020 in plaats van op 1 januari 2020,

-

de vrijgekomen kredieten van de uitdovende maatregelen GESCO en DAC die op deze
provisie worden ingeschreven.

-

de daling van het benodigde krediet voor GESCO-premies aan begunstigden die deel
uitmaken van de Vlaamse consolidatiekring.

Deze kredietbewegingen resulteren uiteindelijk in een krediet van 25.265 keuro VAK en
23.760 keuro VEK voor BA 2020 op deze provisie.
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van JB0-1JDB2CB-WT

VAK

VEK

7.371

7.371

1.822

1.822

976

753

32

32

10.201

9.978

Van JB0-1JDB2CG-WT

Van JB0-1JDB2CH-WT
Van JB0-1JDB2CH-IS

TOTAAL
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Reden
Daling kost
Tijdelijke VOP
Latere timing
uitbreiding
toepassingsgebied
Koopvaardij
Uitdoof DAC en
GESCO’s
Correctie
kredietbehoefte:
enkel GESCO
premie

VII. LIJST MET AFKORTINGEN
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VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
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