
20 MEI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 10, 

24 en 27bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot 

instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale 

profitsector  

 

 

De Vlaamse Regering, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; 

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, het laatst gewijzigd 

bij het decreet van 18 december 2015; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de 

aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 

februari 2016; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

Overwegende dat nieuwe structurele besparingen de Vlaamse Regering dwingen de regeling 

van de aanmoedigingspremies bij te sturen; 

Overwegende dat die bijsturingen zo snel mogelijk ingevoerd moeten worden om maximale 

impact te hebben op de begroting van 2016; dat met het oog op de rechtszekerheid alle 

belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte moeten worden gebracht van de draagwijdte van 

de voorgestelde maatregel; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; 

Na beraadslaging, 

Besluit : 

Artikel 1. In artikel 10, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot 

instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

1° tussen het woord "tewerkgesteld" en de woorden "in de Vlaamse sociale profitsector" 

worden de woorden "in een zorggerelateerd beroep" ingevoegd; 

2° tussen de zinsnede "Vlaamse sociale profitsector," en het woord "evenals" wordt de 

zinsnede "dat is opgenomen in de lijst van zorggerelateerde beroepen die door de minister 

wordt bepaald," ingevoegd. 

Art. 2. In artikel 24, § 3, van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden 

"aanmoedigingspremies" en "worden" de zinsnede "met uitzondering van de 

aanmoedigingspremies in het kader van de landingsbanen geregeld in artikel 10, 11 en 13 van 

dit besluit," ingevoegd. 

Art. 3. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 

december 2008, 5 juli 2013 en 20 juni 2014, wordt een artikel 27bis ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

"Art. 27bis. Op de aanvragen van een aanmoedigingspremie in het kader van de 

landingsbanen, die zijn ingegaan vóór 1 juni 2016, wordt de beperking tot zorggerelateerde 

beroepen, vermeld in artikel 10, § 1, niet toegepast.". 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 20 mei 2016. 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 



Geert BOURGEOIS 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 

Philippe MUYTERS 

 


