DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de
toekenning van een subsidie aan verstrekkers en aan de
ondernemingen in opdracht waarvan verstrekkers van
mobiliteitshulpmiddelen werken om tegemoet te komen aan de
investeringskosten op het vlak van ICT
Definitieve goedkeuring

Bijlagen:
-

1.

het definitief goed te keuren ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering.
het advies van de Raad van State nr. 65.813/3 van 30 april 2019.

INHOUDELIJK

A. SITUERING
Het ontwerpbesluit werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 maart 2019 (VR
2019 2203 DOC.0375-1).

B. Bespreking van het advies van de Raad van State
Algemene opmerking
Op 30 april 2019 bezorgde de Raad van State, afdeling Wetgeving, eerste kamer, het advies 65.813/3
over het ontwerpbesluit De Raad heeft een algemene opmerking bij artikel 4 van het ontwerp:
“Artikel 4 van het ontwerp bevat een berekening die erop neerkomt dat de enveloppe van

250.000 euro wordt gedeeld door het aantal verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen, waarna dat
bedrag wordt uitbetaald aan de onderneming ten belope van het aantal verstrekkers die werken
voor die onderneming of aan de zelfstandige verstrekker. Daardoor zullen ondernemingen die veel
verstrekkers tewerkstellen, een groter subsidiebedrag ontvangen dan zelfstandige verstrekkers en
ondernemingen die weinig verstrekkers tewerkstellen, ongeacht de werkelijke investeringen in ICT.
(…)
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De Raad van State betwijfelt of de huidige uitwerking van de verdeling van de subsidie-enveloppe
over de ondernemingen en de verstrekkers strookt met het gelijkheidsbeginsel. Tenzij alsnog een
sluitende verantwoording kan worden gegeven voor de overeenstemming met het
gelijkheidsbeginsel aan de hand van de kostenstructuur voor de ICT-investeringen, moet artikel 4
van het ontwerp door de stellers worden herzien.”
Het agentschap Vlaamse sociale bescherming verantwoordt de voorliggende subsidieverdeling met
de volgende bijkomende argumenten:
- Voor een éénmanszaak of een klein bedrijf volstaat het om zich te connecteren met de
eMOHM digitale applicatie. Voor grote bedrijven is meer nodig. Zij werken immers daarnaast
nog met specifieke bedrijfssoftware. Voor een goede werking van het bedrijf is het
noodzakelijk dat er een integratie tussen deze softwarepakketten gerealiseerd wordt. Deze
integratie genereert een belangrijke meerkost.
- Grotere bedrijven hebben vaak meerdere vestigingsplaatsen, wat tot een meerkost bij de
installatie leidt;
- Ten slotte is het traject van change management voor grotere bedrijven veel ingrijpender
dan voor een kleine eenmanszaak.
Omwille van deze redenen is het agentschap van oordeel dat het voorliggende voorstel geen
schending van het gelijkheidsbeginsel vormt.

Tekstuele opmerkingen
Er is tegemoetgekomen aan alle tekstuele opmerkingen van de Raad van State.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Een toelichting over de budgettaire weerslag werd opgenomen in de nota VR 2019 2203
DOC.0375. De inspectie van Financiën gaf op 28 februari 2019 een positief advies. Het
begrotingsakkoord dateert van 19 maart 2019.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Er is geen weerslag.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Er is geen weerslag.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 110 van 5 maart 2019.
Er is geen RIA vereist.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1.

haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bovengenoemd ontwerpbesluit van de
Vlaamse Regering;

2.

de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te belasten met de uitvoering van
dit ontwerpbesluit.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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