DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:
- Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot
toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1

Situering van het Vlaams Zorgkrediet

Het voorliggend ontwerp van besluit voert de volgende wijzigingen door in het stelsel van het
Vlaams zorgkrediet:
1. Uitbreiding toepassingsgebied met de personeelsleden van de VREG (gaat in op 9
februari 2017)
2. Legistieke aanpassing naar het nieuwe decreet betreffende het
volwassenonderwijs (gaat in op 1 januari 2018)
3. Legistieke aanpassing naar het nieuwe decreet betreffende de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (gaat in op 1 januari 2017)
4. Het aanvragen van het Vlaams zorgkrediet beperken tot het online-loket van het
Departement Werk en Sociale Economie (gaat in op 1 januari 2019)
Bij beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2018 2007 DOC. 0955/1 en DOC. 0955/2) werd
het ontwerp van besluit tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet een
tweede keer principieel goedgekeurd op 20 juli 2018 na het afronden van de
onderhandelingen in de diverse sectorcomités en de ondertekening van de diverse
protocollen.
Vervolgens werd de ontwerpregelgeving voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De
Raad van State ontving de adviesaanvraag op 24 juli 2018. Het advies met nr. 64.040/1/V
van de Raad van State geeft aan dat het niet mogelijk was om binnen de wettelijke termijn
een antwoord te formuleren en bijgevolg geen advies wordt gegeven.
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2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP

2.1. Vereiste kredieten
In de begroting 2018 worden de uitgaven voor loopbaanonderbreking/zorgkrediet opgedeeld
tussen uitgaven voor de gewesten (lokale en provinciale besturen) en voor de
gemeenschappen (Onderwijs en Diensten Vlaamse overheid).
De vereiste kredieten voor Loopbaanonderbreking/zorgkrediet openbare sector worden
ingeschreven in de begroting 2018 onder JB0-1JDG2AJ-WT voor het luik gewesten (d.i. sector
van de lokale en provinciale besturen) voor een budget van 41.951 Keuro. Voor het luik
gemeenschappen d.i. de sectoren Diensten Vlaamse overheid en onderwijs voor JBO worden
ze ingeschreven onder het begrotingsartikel 1JDG2AK-WT voor een budget van 36.496 Keuro.
Samen is dit in BO 2018 78.447 Keuro.

2.2. Financiële weerslag van het voorstel
Met dit wijzigingsbesluit brengen we het personeel van de VREG, tewerkgesteld bij zijn nieuwe
werkgever, opnieuw onder het toepassingsgebied van het Vlaamse Zorgkrediet. Er is geen
meerkost verbonden aan deze voorgestelde wijziging, aangezien de kost voor deze
personeelsleden al was inbegrepen in het voorziene budget bij begroting 2017 en 2018.
Wel zullen we de uitgaven voor de aanvragen van het VREG personeel, na de inwerkingtrede
van dit wijzigingsbesluit, retroactief moeten uitbetalen vanaf 9/2/2017 en dit op het budget
van 2018 in plaats dat ze anders allicht gespreid zouden zijn geweest over 2017 en 2018.
Vermits de uitdovende loopbaanonderbrekingen doorbetaald werden, was de kost reeds ten
laste van het budget 2017.
Ook de aanpassing van de regelgeving aan het nieuwe decreet van 7 juli 2017 voor de
personeelsleden van de centra voor basiseducatie en de aanpassing aan het
toepassingsgebied inzake de personeelsleden van de Watergroep, houdt geen enkele
meerkost in voor het budget van Vlaams Zorgkrediet. Deze aanpassingen houdt geen
uitbreiding in van het toepassingsgebied van het Zorgkrediet; het betreft dezelfde groep
personeelsleden.
Het beperken van de aanvraagprocedure tot het e-loket heeft geen budgettaire impact,
gezien deze applicatie al bestaat.
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2.3. Advies van de Inspectie van Financiën
Een gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 5 januari 2018.
Een bijkomend advies over het ingevoegde artikel 2 werd gevraagd op 2 februari 2018 en
gunstig bevonden op 6 februari 2018.

2.4. Begrotingsakkoord
Het voorstel heeft geen weerslag op de begroting. In toepassing van artikel 6 §5 van het
besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2001 houdende regeling van
begrotingscontrole en opmaak is daarom een gemotiveerd begrotingsakkoord niet vereist.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen noch op
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en
de ontvangsten.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Voor de toelichting bij de kwaliteit van de regelgeving verwijzen we naar de nota Vlaamse
regering bij tweede principiële goedkeuring op 20 juli 2018 (VR 2018 2007 DOC. 0955/1 en
DOC. 0955/2).

7. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaand ontwerp van besluit van de
Vlaamse regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor
zorgkrediet, zoals gewijzigd na bespreking in de diverse bevoegde sectorale comités.
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, te gelasten met de
uitvoering van het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering, vermeld in punt 1°.

De Vlaamse minister van WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT
Philippe MUYTERS
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Bijlagen:
-

Het ontwerp van besluit;
Advies nr. 64.040/1/V van de Raad van State.
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