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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

20 JUNI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het
stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector

De Vlaamse regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op
artikel 6, § 1, IX, als gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wetten van
12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995 en
25 maart 1996;
Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
Gelet op de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en
kwaliteit van het leven;
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002;
Gelet op het Vlaams werkgelegenheidsakkoord 2001-2002 van 12 februari 2001;
Gelet op het VESOC-akkoord van 12 februari 2001;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het
stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op
artikel 3, § 1, als gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 22 mei 2003;
Overwegende dat dringend maatregelen dienen genomen enerzijds met het oog op een betere
combinatie van het beroeps- en gezinsleven en anderzijds om door de uitbouw van een
levensloopbaanbeleid voor werknemers de aanwerving, de plaatsing en het behoud van de
werkgelegenheid te bevorderen met het oog op de verhoging van de werkzaamheidsgraad;
Op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 19, §1 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende
hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, wordt vervangen
door de volgende bepaling :
« Art. 19. § 1. Aan de werknemer als bedoeld in artikel 4 van dit besluit kan een
aanmoedigingspremie worden toegekend indien hij een ouderschapsverlof, een verlof voor
medische bijstand of een verlof voor palliatieve zorgen opneemt als bedoeld in artikel 1, 3° van
dit besluit, of indien hij een tijdskrediet opneemt voor het verstrekken van palliatieve zorgen of
het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid. »
Art. 2. Artikel 21 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 wordt vervangen door de volgende
bepaling :
« Art. 21. De aanmoedigingspremie kan met een terugwerkende kracht van maximum zes
maanden, voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag tot het bekomen van de premie wordt
ingediend, worden toegekend. »
Art. 3. In artikel 22, § 2 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 worden de woorden « vanaf

de tweede maand » vervangen door de woorden « vanaf de eerste maand. »
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 mei 2003.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Brussel, 20 juni 2003.
De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS
De minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid
en Toerisme,
R. LANDUYT
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