
VLAAMSE OVERHEID 

7 SEPTEMBER 2018. - 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  

 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 

1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de bijzondere wet 

van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014; 

Gelet op het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening, artikel 17, vervangen bij decreet van 30 juni 2017; 

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 99, het laatst 

gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, artikel 100 en artikel 102, het laatst gewijzigd bij 

de wet van 30 december 2001, en artikel 105, § 1, het laatst gewijzigd bij de wet van 30 

december 2009; 

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 3.1.12/4, § 1, ingevoegd bij het decreet 

van 25 november 2016; 

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de 

basiseducatie, artikel 3; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van 

onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet; 

Gelet op protocol nr. 82 van 1 juni 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die 

werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van 

onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in 

het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij 

gesubsidieerd onderwijs; 

Gelet op protocol nr. 84 van 1 juni 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die 

werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het 

decreet van 23 januari 2009 tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie 

en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs; 

Gelet op protocol nr. 86 van 1 juni 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die 

werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs, vermeld in 

de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013; 

Gelet op protocol nr. 2018/2 van 18 mei 2018 van de eerste afdeling van het comité voor de 

provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse 

Gemeenschap; 

Gelet op protocol nr. 375.1203 van 6 juli 2018 houdende de conclusies van de 

onderhandelingen die gevoerd werden in het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 

Vlaamse Gewest; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 februari 2018; 

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 24 juli 2018 bij de Raad van State is 

ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van 



State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn; 

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973 ; 

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

Na beraadslaging, 

Besluit : 

Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot 

toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, gewijzigd bij besluit van de 

Vlaamse Regering van 22 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt : 

"6° de personeelsleden, vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de 

rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie;"; 

2° punt 15° wordt vervangen door wat volgt : 

"15° de personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, zoals bepaald 

door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 17 van het decreet van 28 juni 1983 

houdende oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;"; 

3° er wordt een punt 25° toegevoegd, dat luidt als volgt : 

"25° de personeelsleden van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 

(VREG), vermeld in artikel 3.1.12/4, § 1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.". 

Art. 2. In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: 

"De aanvraag wordt ingediend met een elektronisch aanvraagformulier dat door het 

departement ter beschikking wordt gesteld. 

Indien het voor de werknemer onmogelijk is om gebruik te maken van een elektronisch 

aanvraagformulier, neemt het personeelslid of de werkgever contact op met het departement. 

Het departement zoekt in overleg met het personeelslid of de werkgever naar een passende 

oplossing om de aanvraag in te dienen." 

Art. 3. Artikel 1, 1° heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018. 

Artikel 1, 2° heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017. 

Artikel 1, 3° heeft uitwerking met ingang van 9 februari 2017. 

Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019. 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 7 september 2018. 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

G. BOURGEOIS 

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

Ph. MUYTERS 


