
 
Doelgroepverminderingen blz. 1/1 
Decreet 4-3-2016, hoofdstuk 5 (partim), zoals van kracht vanaf 1-7-2016 

Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid 
(B.S. 04.04.2016) 

 
Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : 

Machtigingen aan de Vlaamse Regering om 
a) bepaalde maatregelen op te heffen 
b) passende overgangs- en uitdoofmaatregelen te voorzien 
c) de datum van inwerkingtreding te bepalen van elke bepaling van dit decreet 
 
Versie van kracht vanaf 1 juli 2016. 
 

(…) 

Hoofdstuk 5.  -  Slotbepalingen 
 

Art. 27.  -  De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een regeling vast te stellen die gericht 
is op de opheffing van het Activaplan. 
 
Onder het Activaplan wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 
1° het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van 

langdurige werkzoekenden; 
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; 

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; 

4° 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. 

 
 
(…) 
 
Art. 30.  -  De Vlaamse Regering bepaalt de maatregelen die nodig zijn om de overgang van 
de regelgeving, vermeld in artikel 4 en 7, op een coherente manier te laten verlopen. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden nader voor de geleidelijke beperking van de 
toekenning van de maatregelen, vermeld in artikelen 5, 6, 8 tot en met 11, met het oog op de 
opheffing ervan. 
 
 
Art. 31.  -  De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van 
inwerkingtreding. 
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