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Vlaamse
Regering

De notificatie VR PV 2017/38 - punt 0012 wordt, ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering
van 10 november 2017 (VR PV 2017/39 - punt 0001) vervangen door de volgende tekst:

Vergadering van vrijdag 27 oktober 2017

VR PV 2017/38 -punt 0012

Betreft.
Fonds Sociale Maribel
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels tot
bepaling van de bedragen voor de vergoeding van de creatie van bijkomende tewerk
stelling, vastgelegd in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die zijn
ondertekend door de Federale Regering en de representatieve organisaties van werk
gevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de
revalidatiecentra en van de psychiatrische verzorgingstehuizen
Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
(VR 2017 2710 DOG. 1047/1 en DOC. 1047/2) '

Beslissing :
De Vlaamse Regering beslist:
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van besluit;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, te gelasten over voornoemd
voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek om
spoedbehandeling zoals bepaald in artikel 84, §1. eerste lid, 3°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State (advies mee te delen binnen een termijn van vijf werk
dagen), gemotiveerd door de omstandigheid dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het
gezondheidsbeleid, in uitvoering van voornoemd voorontwerp van besluit in 2017 nog een
ministerieel besluit moet uitvaardigen om uitvoering te geven aan de. vergoeding voor de
creatie van bijkomende tewerkstelling voorzien in het akkoord van 2011 dat door de
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federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werk
gevers en werknemers en in het akkoord van 2013 dat door de federale regering werd
gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers,
zodat het bedrag voor 2017 tijdig kan worden gestort en de Fondsen kunnen zorgen voor
de verdeling.

Mark ANDRIES,
secretaris.
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