
 
Doelgroepverminderingen blz. 1/4 
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Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het 
decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid 

(B.S. xx.xx.2016) 
 

Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen en afgeschafte maatregelen : 
a) wijzigings- en opheffingsbepalingen 
b) overgangs- en uitdoofbepalingen 
c) inwerkingtredingen 
 
Versie van kracht vanaf 1 juli 2016. 
 

(…) 

Hoofdstuk 3.  -  Slotbepalingen 
 

Art. 19.  -  In het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstel-
ling van langdurig werkzoekenden worden de volgende artikelen opgeheven: 
1° artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 mei 2003 en het laatst gewijzigd bij 

het koninklijk besluit van 26 januari 2014; 
2° artikel 10, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 mei 2003 en het laatst gewijzigd bij 

het koninklijk besluit van 30 september 2012. 
 
 
Art. 20.  -  In het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsregle-
mentering worden de volgende artikelen opgeheven: 
1° artikel 78ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1997 en gewijzigd bij de ko-

ninklijke besluiten van 15 juli 1998 en 7 juni 2013; 
2° artikel 131quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1997, vervangen bij het 

koninklijk besluit van 15 juli 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001. 
 
 
Art. 21.  -  De volgende regelingen worden opgeheven:  
1° het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders betreffende de doorstromingsprogramma’s, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 3 juni 2007;  

2° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst van-
wege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerech-
tigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activa-
plan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 2002, 11 september 2003 en 
11 april 2004;  

3° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst van-
wege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerech-
tigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingspro-
gramma, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 mei 2003 en 1 april 2004;  

4° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst van-
wege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van de invoeginte-
rim;  

5° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst 
vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een 
rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader 
van het Activaplan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 april 2004 en 23 december 
2002;  
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6° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst 
vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een 
rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een door-
stromingsprogramma, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 april 2004 en 16 mei 
2003;  

7° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst 
vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op 
financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim, gewijzigd bij het ko-
ninklijk besluit van 1 april 2004;  

8° het koninklijk besluit van 29 maart 2006 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der ar-
beiders ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laag geschoolde 
jongeren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2006 en 2 mei 2007;  

9° het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstel-
lingspremie, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 
2014; 

10° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring, het laatst 
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014. 

 
 
Art. 22.  -  De werknemers die uiterlijk op 31 december 2016 in dienst zijn getreden, behou-
den hun integratie-uitkering tot uiterlijk 31 december 2018 overeenkomstig de volgende voor-
waarden, vermeld in de volgende besluiten, zoals van kracht vóór de inwerkintreding van dit 
besluit: 
1° het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders betreffende de doorstromingsprogramma’s;  

2° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst van-
wege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerech-
tigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingspro-
gramma;  

3° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst 
vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een 
rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een door-
stromingsprogramma. 

 
 
Art. 23.  -  De werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid die uiterlijk op 30 juni 
2016 in dienst zijn getreden, behouden hun werkuitkering tot uiterlijk 31 december 2018 
overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 7, §8, en artikel 10, §4, van het koninklijk 
besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurige werkzoe-
kenden, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
 
Art. 24.  -  De werknemers die uiterlijk op 31 december 2016 in dienst zijn getreden, behou-
den hun werkuitkering tot uiterlijk 31 december 2018 overeenkomstig de volgende voorwaar-
den, vermeld in de volgende bepalingen en besluiten, zoals van kracht vóór de inwerkingtre-
ding van dit besluit: 
1° artikel 7, §1 tot en met §7, en §9, en artikel 10, §1 tot en met §3, van het koninklijk be-

sluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurige werk-
zoekenden;  

2° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst van-
wege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerech-
tigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activa-
plan;  
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3° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst 
vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een 
rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader 
van het Activaplan. 

 
(…) 
 
Art. 26.  -  Voor werknemers die uiterlijk op 31 december 2016 in dienst zijn getreden, be-
houden werkgevers tot uiterlijk 31 december 2018 de werkgeversbijdragevermindering van 
het Activaplan volgens de voorwaarden, bepaald krachtens artikel 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 13 en 
14bis van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel 
IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereen-
voudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, zoals 
van kracht voor de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
 
Art. 27.  -  Voor werknemers die zijn ontslagen in het kader van een herstructurering en uiter-
lijk op 31 december 2016 in dienst zijn getreden, behouden werkgevers tot uiterlijk 31 decem-
ber 2018 een doelgroepvermindering volgens de voorwaarden, bepaald krachtens artikel 28/1, 
28/1bis en 28/1ter van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 
7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering 
en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdra-
gen, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
 
Art. 28.  -  Voor jonge werknemers die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst zijn getreden, be-
houden werkgevers een doelgroepvermindering tot uiterlijk 31 december 2018 volgens de 
voorwaarden, vermeld in artikel 18 en 20 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uit-
voering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), 
betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen 
van de sociale zekerheidsbijdragen, zoals van kracht vóór de inwerkintreding van dit besluit. 
 
 
Art. 28/1. Voor de jongere, vermeld in artikel 4 of 5bis van het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders die uiterlijk op 30 
juni 2016 is tewerkgesteld, krijgt de werkgever een doelgroepvermindering als laaggeschool-
den of middengeschoolde jongere overeenkomstig artikel 18 paragraaf 2 en 3 van  het konink-
lijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de program-
mawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de 
regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. De doelgroepverminde-
ring wordt in voorkomend geval toegekend vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarop voor-
melde jongere de leeftijd van 19 jaar bereikt.  
 
 
Art. 29.  -  Jonge werknemers die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst zijn getreden, behouden 
hun werkuitkering tot uiterlijk 31 december 2018 overeenkomstig de voorwaarden, bepaald 
conform het koninklijk besluit van 29 maart 2006 tot uitvoering van artikel 7, §1, derde lid, m, 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der ar-
beiders ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laag geschoolde jon-
geren, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
 
Art. 30.  -  Voor werknemers die vanaf de inwerkingtreding van dit besluit verhuizen naar een 
ander gewest loopt de integratieuitkering, vermeld in artikel 22, of de werkuitkering van werk-
nemers, vermeld in artikel 23, 24, of 29, onverminderd verder tot en met de laatste dag van 
de maand volgend op de datum van de kennisname van die verhuis door de RVA. 
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Art. 31.  -  Voor werknemers die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst zijn getreden, blijven 
werkgevers hun tewerkstellingspremie behouden tot uiterlijk 31 december 2018 conform het 
besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie, 
zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
(…) 
 
Art. 33.  -  Artikel 1, 4, 7, 8, 11 tot en met 15 van het decreet van 4 maart 2016 houdende 
het Vlaamse doelgroepenbeleid treden inwerking op 1 juli 2016. 
 
(…) 
 
Art. 35.  -  Artikel 9 van voormelde decreet treedt in werking op 1 januari 2019. 

(…) 
 
Art. 37.  -  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016, met uitzondering van:  
1° artikel 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20 en artikel 21, 1° tot en met 9°, die inwerking treden op 1 ja-

nuari 2019; 
2° artikel 7 en artikel 21, 10°, die inwerking treden op 1 september 2016. 
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