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BELEIDSDOMEIN J 
WERK EN SOCIALE ECONOMIE 

 
 

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 
 
Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro) 

Werk en Sociale Economie   BO 2014 

Beleidskredieten = 1.587.984

Betaalkredieten = 1.590.404
 
 
Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) 

Werk en Sociale Economie   BO 2014 

Vastleggingskredieten (VAK) + 1.476.452

Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) + 2.366

    Correcties voor:    

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 2.000

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 630.173

Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet 
behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) - -1.247

TOTAAL = 847.892
 
 
Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro) 

Werk en Sociale Economie   BO 2014 

Vereffeningskredieten (VEK) + 1.486.149

Variabele kredieten (VRK) + 2.366

    Correcties voor:    

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 2.000

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 628.997

TOTAAL = 857.518
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Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Werk en Sociale Economie    BO 2014  

Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde     

Gesplitste vastleggingskredieten + 0

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0

Interne verrichtingen - 0

SUBTOTAAL   0

     

Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde    

Vereffeningskredieten + 919.618

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0

Interne verrichtingen - 186.732

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve 
kredieten - Vereffeningskredieten + 7.206

SUBTOTAAL = 740.092

     

TOTAAL = 740.092
 
 
Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Werk en Sociale Economie   BO 2014 

Vereffeningskredieten + 919.618

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0

Interne verrichtingen - 186.732

TOTAAL = 732.886
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DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S  
 
 

PROGRAMMA JA  
DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 274 281 0 

BO 2014 274 366 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 9.047 9.047 229 0 

BO 2014 9.086 9.086 310 0 

 
 

PROGRAMMA JA  
VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP  

VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 3 0 0 

BO 2014 4 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 9.759 9.839 52 0 

BO 2014 9.792 9.686 56 0 

 
 

PROGRAMMA JB – PROVISIES 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 34.399 38.899 0 0 

BO 2014 15.226 19.726 0 0 
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PROGRAMMA JD  
BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR  

WERK EN FACILITEREN VAN WERK 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 14.333 0 0 

BO 2014 7.478 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 1.003.581 998.229 0 69.018 

BO 2014 869.315 874.845 0 71.175 

 
 

PROGRAMMA JE  
INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE 

ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN  

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN  
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 9.899 3.100 0 

BO 2014 9.899 2.000 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 361.082 360.849 2.048 0 

BO 2014 375.816 375.589 2.000 0 

 
 

  

Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-J6

V L A A M S  P A R L E M E N T



PROGRAMMA JF  
VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, 

WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 66.895 66.895 0 0 

BO 2014 197.217 197.217 0 0 
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 
 
 
A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN  
 
JB0/9JA-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 274 0 0 

BO 2014 274 0 0 

 
De terugbetaling van werkingskosten en opbrengsten van verkoop van niet-duurzame 
goederen en diensten in hoofde van het departement WSE blijft geraamd op 274 duizend 
euro. 
 
 
JB0/9JA-X-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 281 0 

BO 2014 0 366 0 

  
Dit artikel vormt de ontvangstenzijde van een Begrotingsfonds  waarmee het departement 
WSE externe gefinancierde projectmiddelen onder vorm van toegewezen ontvangsten binnen 
neemt evenals  teruggevorderde lonen  en toelagen van sommige personeelsleden van het 
ESF agentschap en van  gedetacheerde personeelsleden naar andere overheden. Men voorziet 
iets meer projectfinancieringen en er zijn in 2014 twee gedetacheerden i.p.v. één.  
 
 
JB0/9JD-G-A-C/OW - ontvangsten werking en toelagen  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 18 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
Tot 2013 werden de via het departement geïnde administratieve geldboeten via het 
departement WSE op dit artikel geboekt, in het kader van een correctere begrotingsindeling 
wordt dit artikel vervangen door de onderstaande BGA JB0/9JD-G-A-H/OW vanaf 2014.  
 
 
JB0/9JD-G-A-H/OW - ontvangsten werking en toelagen - handhaving werkbeleid 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 18 0 0 
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De inning van administratieve geldboeten in het kader van het handhavingsbeleid Werk blijft 
geraamd op 18 duizend euro (nieuw artikel ter vervanging van JB0/-G-A-C/OW dat 
onaangepaste omschrijving had zie hieroven).   
 
 
JB0/9JD-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 100 0 0 

BO 2014 100 0 0 

 
Dit algemene ontvangstartikel is dienstig voor de terugvorderingen en ander ontvangsten van 
het departement WSE m.b.t. de beleidsopdrachten en beleidskredieten. Gelijkblijvende 
raming van 100 duisend euro in 2014. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
JB0/1JA-X-2-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 6.648 6.648 0 0 

BO 2014 6.661 6.661 0 0 

 
Via dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Departement Werk 
en Sociale Economie betaald alsook hun vervoersonkosten voor het openbaar vervoer 
(woon/werkverkeer). 
Ten opzichte van het budget 2014  zien we toename met 13 duizend euro. Dit is gevolg van 
inlevering van 65 duizend euro als bijdrage 2014 voor de 6% generieke personeelsbesparing;  
in plus komt 31 duizend  overdracht vanuit MOD EWI/WSE voor een overgenomen functie, 
gemilderde besparing op sectoraal akkoord t.b.v. 35 duizend, en 12 duizend voor uitvoering 
sectoraal akkoord 2010 – 2012. 
 
 
JB0/1JA-X-4-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 220 0 

BO 2014 0 0 300 0 

 
Hetgeen als looncomponent door departement WSE i.k.v. haar extern gefinancierde projecten 
wordt ontvangen, kan via dit uitgavenVRK uitbetaald ter afdekking van specifieke 
loonlasten. 
Toename met 80 duizend euro op basis van verwachte ontvangsten in 2014. 
 
 
JB0/1JA-X-2-Z/WT - werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 2.399 2.399 0 0 

BO 2014 2.425 2.425 0 0 

 
Deze apparaatkredieten worden met 26 duizend euro verhoogd voor index wat in koopkracht 
neerkomt op constant beleid. 
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Via dit begrotingsartikel worden 3 deelbudgetten van het Departement WSE aangewend met 
name algemene werking, ICT en communicatie.  
 
Algemene werking.  
Via de algemene werkingsmiddelen wordt de werking van het Departement WSE 
gegarandeerd. De betaling van onkostenvergoedingen aan de personeelsleden, 
kantoormateriaal,  catering en zalen,  
telefonie, tolken, juridische ondersteuning en het wagenpark dienen vereffend via deze 
component. 
 
ICT 
Het grootste deel van de BGA ( circa 3/4de)  wordt besteed aan ICT. Er zijn 3 grote 
kostenposten voorzien: 
- ICT-projecten. Binnen het Departement WSE lopen ICT-projecten die de interne werking 
en het beleid ondersteunen. Deze uitgaven dienen in 2014 aangehouden . Zo zal geïnvesteerd 
worden in fase twee van uitbouw van een kennisbeheersysteem. Ook het Business 
Intelligence (BI) project rond arbeidsmarkindicatoren  wordt verder uitgewerkt en  de website 
werk.be wordt stelselmatig vernieuwd om info adequaat te verspreiden.. 
- Onderhoud en exploitatie: Onderhoud bestaat uit kleinere aanpassingen aan bestaande 
toepassingen. 
- Eindgebruikersondersteuning: Flexibel en efficiënt werken vereist technische hulpmiddelen: 
thuiswerkverbinding, geschikte en periodiek te vervangen laptops en smartphones of GSM’s. 
Er wordt gepionierd met I- link om beter  plaats onafhankelijk te kunnen samenwerken.  
 
Communicatie 
Een beperkt deel van de werkingsmiddelen wordt gereserveerd voor allerhande 
communicatie-initiatieven die het beleid op het vlak van werk en sociale economie 
ondersteunen.  
 
 
JB0/1JA-X-4-Z/WT - werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 9 0 

BO 2014 0 0 10 0 

 
Deze uitgaven BGA laat toe onder vorm van VRK de toegewezen ontvangsten i.h.v. het 
departement WSE voor haar extern gefinancierde projecten, voor wat betreft de niet-
looncomponenten, te besteden aan allerhande werkingsbehoeften.  Dergelijke uitgaven stijgen 
licht in 2014.  
 
 
JB0/1JB-G-2-Z/PR - provisies 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 34.399 38.899 0 0 

BO 2014 15.226 19.726 0 0 

 
Daar waar de provisies  voor Werk en Sociale Economie  na begrotingsaanpassing 2013 nog 
34.399 duizend euro VAK en 38.899 duizend euro VEK inhouden halveert het VEK quasi en 
blijft er nog 45 % VAK provisioneel te verdelen in 2014. 
 
Dit wordt in aanzienlijke mate veroorzaakt door de recurrente inbedding van WIP provisies 
bij herverdelingsbesluit  najaar 2013 vooral bij de VDAB en het ESF agentschap en voor een 
klein aandeel bij het departement WSE. 
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VDAB incorporeert daarnaast in haar dotaties  BO 2014 een bedrag van 2.850 duizend euro 
voor de begeleiding van IBO’s en voor de maatregel curatieve IBO dit als aanrekening op het 
provisieluik voor het plan alternatieven jobkorting. 
 
Ook in het kader van de uitvoering van het loopbaanakkoord, meer bepaald de maatregel 
loopbaanbegeleiding, incorporeert  VDAB  6.005 duizend euro in haar dotaties bij BO 2014. 
 
De extra 5.000 duizend euro die bij BA 2013 kon bijgeplaatst voor maatregelen ter 
bestrijding van jeugdwerkloosheid is niet meer vervat in de provisie BO 2014. 
Een som van 118 duizend werd bij BO 2014 toegewezen aan VDAB voor  meerkost van de 
uitkering van de 50 + premies.  
 
De inbedding van provisiemiddelen in 2013 en bij  BO 2014  maakt dat de WIP maatregelen 
bijna volledig  rechtstreeks vanuit de uitvoerende entiteiten verder gefinancierd worden in 
2014. 
De resterende decretale provisies zijn voldoende voor de afdekking van de nog niet 
overgedragen middelen voor het plan alternatieven jobkorting en voor het loopbaanakkoord.   
 
De over te dragen VAK saldoprovisie 2013  noodzaakt ook in 2014 een decretaal VEK dat 
4.500 duizend euro hoger ligt dan het decretaal VAK, zo zullen o.m. de in 2013 opgestarte 
acties ter voorkoming van Jeugdwerkloosheid (m.n. de Werk Inlevingsprojecten voor 
Jongeren) verder kunnen gefinancierd.  
 
 
JB0/1JD-G-2-A/WT - werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen ikv 
het werkbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 737 818 0 0 

BO 2014 737 789 0 0 

 
Dit begrotingsartikel bestaat uit drie componenten waarvan de belangrijkste twee worden 
aangewend ter financiering van het arbeidsmarktonderzoek, meer bepaalde de 
beleidsondersteunende studie- en O & O-opdrachten geselecteerd in het kader van het 
VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma (373 duizend euro) enerzijds, en ter financiering 
van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en facultatieve subsidies in het kader van het 
Werkbeleid (329 duizend euro) anderzijds. De onderzoeksresultaten van beide pijlers 
onderbouwen zowel de ontwikkeling, de bijsturing en evaluatie van het beleid Werk en 
Sociale Economie. 
 
Een beperkt bedrag (35 duizend euro) is bestemd voor de jaarlijkse bijdrage aan het LEED-
programma van de OESO (part II – programma). De missie van het LEED-programma 
bestaat in het creëren van meer en betere jobs, via een meer effectieve beleidsimplementatie, 
innovatieve praktijken, sterkere actoren en geïntegreerde beleidsstrategieën op ‘lokaal’ 
niveau.  
 
Het toegewezen VAK-budget blijft in 2014 op hetzelfde peil als in 2013.  De vermindering 
met 29 duizend euro van het VEK  in 2014 t.a.v. 2013 is te verklaren door een 
geactualiseerde inschatting van de betaallast van de lopende verbintenissen 2013.  
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JB0/1JD-G-2-B/WT - werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 12.441 5.947 0 0 

BO 2014 0 4.603 0 0 

 
Met dit budget wordt  het sectoraal beleid  via sectorconvenants gefinancierd. De meeste 
nieuwe accenten van het loopbaanakkoord werden vastgelegd in het nieuw inhoudelijk kader 
2013-2014 voor de sectorconvenants. Op basis van dit inhoudelijk startte op 1 januari 2013 
een nieuwe generatie sectorconvenants voor 2 jaar met 34 sectoren. Eén nieuwe sector, met 
name de brandstoffenhandel, vervoegde deze generatie sectorconvenants. Daarnaast werden 
ook een aantal kleinere (sub)sectoren geïntegreerd in bestaande sectorconvenants, wat de 
toename van het aantal sectorconsulenten tav de vorige convenantperiode mede verklaard.  
In de  sectorconvenants 2013-2014 gaat het om 120,5 consulenten. Voorts voorziet dit krediet 
de betaling van een voltijds medewerker van de SERV voor de organisatie van de netwerken.  
Deze convenants werden afgesloten voor een periode van 2 jaar (2013-2014). Het op 2 jaar 
brengen van de financieringsperiode betekende een hoog VAK bedrag in de begroting 2013 
maar noodzaakt geen nieuwe VAK toewijs in 2014 enkel 4.603 duizend euro aan 
betaalkrediet voor de lopende engagementen. 
 
 
JB0/1JD-G-2-C/WT - werking en toelagen - duurzaam HR beleid in bedrijven en 
organisaties 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 14.345 15.406 0 0 

BO 2014 14.488 15.363 0 0 

 
In 2014 wordt via deze BGA het loopbaan- en diversiteitsbeleid verder uitgevoerd bij 
constant beleid.  
Dit begrotingsartikel bestaat uit twee componenten, namelijk een basisallocatie voor de 
ERSV’s ter coördinatie van het socio-econonomisch streekontwikkelingsbeleid en ter 
financiering van de projectontwikkelaars diversiteit en een basisallocatie voor bevordering 
van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (EAD).  
 
De middelen voor de 5 ERSV’s en het BNCTO (totaal 4.491 duizend euro in VAK en 4.425 
duizend euro VEK)  worden ingezet ter financiering van de RESOC’s en SERR’s ter 
uitvoering van de advies- en overlegopdrachten van het streekontwikkelingsbeleid. Ditzelfde 
geldt ook voor  BNCTO voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor wat betreft 
gemeenschapsmateries. Verder dienen ze ter financiering van de projectontwikkelaars 
loopbaan- en diversiteitsbeleid ter uitvoering van het beleid zoals in de convenanten met 
looptijd 2013-2015 met de ERSV’s en BNCTO overeengekomen.  
 
Onder EAD (dat goed is voor  9.997 duizend euro in VAK en  10.938 duizend euro VEK) 
worden structurele loopbaan- en diversiteitsprojecten van de sociale partners en de 
eigenorganisaties van kansengroepen en de projectontwikkelaars ‘leeftijd en werk’ 
gefinancierd. Deze krijgen een beperkte indexering van hun subsidiebedrag. Wat de 
structurele projecten betreft, deze worden gesubsidieerd op basis van een jaaractieplan op 
basis van de inhoud van een afsprakenkader, vastgelegd in protocollen.  
Het objectief van jaarlijks 750 organisaties die in een nieuw loopbaan- en diversiteitsplan 
participeren wordt behouden. Sinds de hervorming van het diversiteitsplan naar een 
loopbaan- en diversiteitsplan gaat er ook expliciet aandacht naar competentiebeleid, kwaliteit 
van de arbeid (aandacht voor werkbaarheid, werkvermogen en werkgoesting) en organisatie-
innovatie; de plannen stimuleren en ondersteunen de organisaties om rond deze vier 
werkterreinen op een geïntegreerde en strategische manier aan de slag te gaan. 
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Het aantal diversiteitsprojecten blijft beperkt tot een twintigtal projecten, waarvan 16 zeer 
kleinschalige projecten (max. 2500 euro per project) rond ervaringsuitwisseling van de 
SERR’s/RESOC’s, zoals in 2013. 
 
Op basis van de uitzuivering van betaalkalenders kan globaal volstaan met een iets lager 
betaalkrediet in 2014 ten aanzien van het VEK van 2013. 
 
 
JB0/1JD-G-5-F/WT - werking en toelagen - Vlaamse cofinanciering ikv bevorderen van 
transities naar werk en faciliteren van werk via het EVA ESF-agentschap 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 22.060 22.060 0 19.944 

BO 2014 22.060 22.060 0 20.223 

 
De Machtiging 2014 omvat 20.223 duizend euro zijnde de Machtiging 2013 verhoogd met 
index. Zulks betekent constant beleid voor wat betreft de Vlaamse cofinanciering via het ESF 
agentschap van het ESF operationeel programma 2007-2013 en de opstart van het programma 
2014-2020. In de feiten zal zowel de Machtiging als het VAK/VEK gebruikt worden voor de 
projecten van het programma 2007 - 2013 hetwelk nog uitloop kent tot eind 2015. 
Naast hetgeen bij BO 2014 reeds vervat zit in het Vlaams Cofinancieringsfonds kan het ESF 
agentschap in de loop van het jaar via herverdelingsbesluit  nog putten uit de provisies Werk 
en Sociale Economie, meer bepaald voor oproepen/projectfinanciering in het kader van het 
loopbaanakkoord en het jeugdwerkloosheidplan.  
 
 
JB0/1JD-G-2-Y/IS - interne stromen - VDAB   

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 505.683 505.683 0 0 

BO 2014 374.272 374.272 0 0 

 
Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het 
bevorderen van transities naar werk en het faciliteren van werk, evenals beleidskredieten voor 
de Vlaamse ondersteuningspremie VOP en de Loopbaancheques. Vanaf 2014 zijn de 
middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het versterken van competenties 
opgenomen in een nieuw begrotingsartikel (JB0/1JF-G-2-Y/IS). 
 

505.683 K euro : krediet aangepaste begroting 2013 
- 134.439 K euro: overdracht naar nieuw begrotingsartikel voor competentieversterking 

JB0/1JF-G-2-Y/IS 
- 90 K euro: indexering met 727 K euro en desindexering met 817 K euro 

- 3.437 K euro: besparing 6% op de personeelskredieten 
+ 1.136 K euro: recuperatie éénmalige besparing in 2013 aandeel VDAB in de100 

miljoen euro 
+ 294 K euro: sociaal akkoord ambtenaren 

+ 14 K euro: herverdeling subsidie gebruikersvergoeding Babel (tokenwerking) 
+ 6.005 K euro: verhoging in het kader van de loopbaandienstverlening (4.617 K euro 

loopbaancheques, 475 K euro stimuleringsfinanciering van de 
loopbaandienstverleners en 913 K euro werkingskosten en 
communicatiecampagne) 

- 654 K euro: overheveling van krediet  naar het Agentschap voor Facilitair 
management voor de VAC’s Brugge en Gent 

+ 2.850 K euro: verdeling vanuit de provisie alternatieven jobkorting (2.250 K euro 
uitbreiding begeleiding IBO en 600 K euro begeleiding curatieve IBO) 
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+ 4.500 K euro: versterking van het beleid 
- 7.590 K euro: beperking van de dotatie met het bedrag dat jaarlijks niet aangewend 

werd, maar bestemd was voor opbouw van het begrotingssaldo 
374.272 K euro: krediet begrotingsontwerp 2014 

 
 
JB0/1JD-G-5-Y/IS - interne stromen - VDAB 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 33.278 33.278 0 49.074 

BO 2014 43.746 43.746 0 50.952 

 
De VDAB put uit dit begrotingsartikel de kredietmachtiging voor de tewerkstellingspremie 
50+ en de investeringen alsook de betrokken betaalkredieten komen mee via deze dotatie. 
 
VAK en VEK 
 
   33.278 K euro krediet aangepaste begroting 2013 
+ 10.358 K euro betaalkalender voor de tewerkstellingspremie 50+ 
     + 110 K euro betaalkalender voor de investeringen 
   43.746 K euro krediet begrotingsontwerp 2014 
 
De uitgaven 2014 voor de tewerkstellingspremies 50+ liggen hoger, voornamelijk omdat in 
2013 de nieuwe reglementering is ingevoerd waarbij vanaf 2013 de premies 1 kwartaal later 
betaald worden op basis van de RSZ-aangiftes van de werkgevers. Daardoor wordt er in 2013 
één kwartaal minder betaald en dient dit ingehaald bij BO 2014, een meer kost van 118 K 
euro werd gecompenseerd uit provisies Werk. 
 
MAC 
 
 49.074 K euro  machtigingskrediet aangepaste begroting 2012 
+ 1.110 K euro  stijging van de machtiging voor investeringen 
   + 768 K euro  verhoging van de machtiging voor de tewerkstellingspremies  50+ 
 50.952 K euro  machtigingskrediet begrotingsontwerp 2013 
 
De machtiging voor de toekenning van de tewerkstellingspremies 50+ wordt opgetrokken van 
41.088 K euro in 2013 naar 41.856 K euro in 2014 ingevolge de verwachte evolutie van het 
aantal aangevraagde premies. De machtiging voor investeringen neemt toe van 7.986 K euro 
in 2013 naar 9.086 K euro in 2014. In 2013 waren er geen machtigingen voorzien voor grote 
nieuwe onroerende investeringswerken. In 2014 wordt een beperkt nieuwbouwproject 
voorzien voor een competentiecentrum in Herentals. 
 
 
JB0/1JF-G-2-Y/IS - interne stromen - VDAB 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 0 0 

BO 2014 130.475 130.475 0 0 

 
Dit begrotingsartikel is nieuw vanaf 2014. Het zondert uit de BGA JB0/1JD-G-2-Y/IS de 
middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het versterken van competenties, 
evenals beleidskredieten voor de opleidingscheques voor werknemers (alles wat in hoofde 
van VDAB ressorteert onder professionele vorming). 
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              0     euro  krediet aangepaste begroting 2013 
+ 134.439 K euro overdracht van begrotingsartikel JB0/1JD-G-2-Y/IS (dat in 

de begroting 2013 zowel de middelen voor werk als voor 
competentieversterking/ professionele vorming bevatte) 

          + 90 K euro indexering met 90 duizend euro  
        + 220 K euro  sociaal akkoord voor het instructiepersoneel 
      - 1.774 K euro besparing in het werkingskrediet voor de opleidingsprojecten 

voor  langdurig werkzoekenden via gesco-projecten 
       - 2.500 K euro besparing in het krediet voor de opleidingscheques voor 

werknemers 
     130.475 K euro  krediet begrotingsontwerp 2014 
 
Toelichting over de ESR Begroting van VDAB volgt onder rubriek E1 
 
 
JB0/1JF-G-2-X/IS - interne stromen - SYNTRA 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 66.756 66.756 0 0 

BO 2014 66.603 66.603 0 0 

 
Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen is het 
agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatie, arbeidsmarktgerichte 
competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van 
meer en beter ondernemen in Vlaanderen. De missie kan dan ook samengevat worden als een 
gedreven samenwerken voor een duurzaam en versterkt ondernemerschap. De Werk 
begroting voorzag hiervoor in 2013 een dotatie van 66.756 duizend euro  .  en voor 2014 
wordt 66.603 duizend euro voorzien.  Er werden twee verminderingen doorgevoerd : de 
laatste 2% van de  6% personeelsafslanking  werd verrekend  wat neerkomt op 146 duizend 
euro in min en de ventilatie van het sectoraal akkoord 2012- 2012 komt neer op 7 duizend 
euro in min.   
Als externe kostendrijver (aantal cursisten) wordt de enveloppeberekening 2014 bevroren op 
het niveau 2013 maar dan geïndexeerd volgens de begrotingsinstructies. Het specifieke 
indexmechanisme wordt vanaf 2014  ingeruild voor het indexmechanisme van de Vlaamse 
begroting waarbij de index voortaan wordt voorzien op indexprovisie.  
Op 12 juli 2013 keurde de Vlaamse regering het besluit betreffende de erkenning en de 
subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen goed. Dit financieringsbesluit van de plaatselijke SYNTRA werd zo opgevat 
dat de dotatie aan SVL kan behouden blijven op constant beleid.  
 
Meer info over de ESR begroting van SYNTRA Vlaanderen volgt onder rubriek E2.   
 
 
JB0/1JE-F-2-C/WT - werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en 
maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op 
het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 448 435 0 0 

BO 2014 453 440 0 0 

 
Dit begrotingsartikel bevat de ontwikkeling van tools ter bevordering van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, zoals o.a. het on line en off line luik van MVO Vlaanderen en 
communicatieacties en events in het kader van MVO en coöperatief ondernemen. Dit krediet 
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sluit aan bij de doelstelling SD 6 ‘Maximale maatschappelijke meerwaarden realiseren’ die 
vertaald wordt in 3 operationele doelstellingen OD 6.1 ‘Sociaal innoveren door sociaal 
inspireren’, OD 6.2 ‘Pionieren in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’ en OD 6.3 
‘Van voorbeeld naar voorloperfunctie’. 
 
 
B. IVA’s ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 
 
 
B.1. IVA VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE 
ECONOMIE 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
JC0/9JA-F-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 3 0 0 

BO 2014 4 0 0 

 
Deze kleine ontvangst betreft een afspraak n.a.v. BBB m.b.t. huurtegemoetkoming voor 
overgekomen personeelsleden vanuit het Vlaams Fonds voor Personen met een handicap. 
 
 
JC0/9JD-G-A-D/OW - ontvangsten werking en toelagen - bestrijden van structurele 
werkloosheid 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 12.400 0 0 

BO 2014 6.200 0 0 

 
Er wordt voor het begrotingsjaar 2014 een geraamde ontvangst van 6.200.000 euro ESF-geld 
ingeschreven als cofinanciering voor werkervaring (cfr. uitgavenbegroting, begrotingsartikel 
JC0/1JD-G-2-D/WT Werking en toelagen – bestrijden van structurele werkloosheid). Dit is in 
feite idem aan voorgaande jaren, maar de ontvangst van 2012 kon niet meer tijdig op het 
lopende jaar geboekt worden, zodat bij BA 2013 een ontvangst van 2 jaren werd 
ingeschreven. Qua beleidsdoelstelling gelinkt aan 2.4 ‘De maatregel werkervaring voor (zeer) 
langdurig werkzoekenden’. 
 
 
JC0/9JD-G-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 1.815 0 0 

BO 2014 1.160 0 0 

 
Dit begrotingsartikel omvat de inkomsten van de terugvorderingen voor de 
aanmoedigingspremies en de klassieke tewerkstellingsprogramma’s derde arbeidscircuit 
(DAC), gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) en het werkervaringsprogramma . 
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Deze maatregelen zijn gelinkt aan de beleidsdoelstellingen 2.4. ‘De maatregel werkervaring 
voor (zeer) langdurig werkzoekenden’ en 2.5. ‘Persoonsgebonden ondersteuning met het oog 
voor maatwerk’, 3.4. ‘Werk maken van werkbaar Werk’ en 3.5 ‘Een duurzaam HR-beleid in 
bedrijven en organisaties’ zoals omschreven in de beleidsbrief 2014. In de beleidsnota linken 
zij zich met de punten 3.3.2 ‘Werkbaar werk’, 3.3.3 ‘Een duurzaam HR-beleid in 
ondernemingen en organisaties’, 3.4.1. ‘Versterkt activeringsbeleid: een sluitend maatpak’ en 
3.4.4 ‘Van resultaatgerichte opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams 
doelgroepenbeleid’. Zij omvatten de doelstellingen SD 025L05 ‘Heroriënteren van de 
Vlaamse opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen’ en SD 03SL03 ‘Stimuleren van een 
duurzaam HR-beleid in bedrijven en organisaties’ in het Regeerakkoord.  
Vanaf het begrotingsjaar 2014 wordt opnieuw uitgegaan van een lagere ontvangst van 
1.160.000 euro omdat het aantal vorderingen voor de aanmoedigingspremies gedaald zal zijn. 
 
 
JC0/9JE-F-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - maatwerken 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 9.151 0 0 

BO 2014 9.151 0 0 

 
Dit artikel bevat de jaarlijkse ontvangst vanuit de federale overheid in het kader van het 
Samenwerkingsakkoord Sociale Economie tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Deze ontvangst sluit aan 
bij SD1 ‘Meer werk op maat van mensen’. 
 
 
JC0/9JE-F-A-C/OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en 
maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op 
het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 748 0 0 

BO 2014 748 0 0 

 
In dit artikel zijn de vorderingen opgenomen van de sociaal economie werkgevers vzw’s, 
lokale besturen en invoegbedrijven. Het bedrag werd zoals in 2013 geraamd op 748.000 euro. 
Deze vorderingen sluiten aan bij de SD’s 1 ‘Meer werk op maat van mensen’ en 4 ‘De weg 
naar de sociale economie faciliteren’. 
 
 
JC0/9JE-F-T-C/OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en 
maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op 
het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 3.100 0 

BO 2014 0 2.000 0 

 
Als aandeelhouder van de NV T-groep ontvangt de Vlaams overheid jaarlijks een bepaald 
bedrag aan dividenden. Voor het begrotingsjaar 2014 wordt dit geraamd op 2.000.000 euro. 
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Deze ontvangst sluit aan bij de doelstelling SD 4 De weg naar de sociale economie 
faciliteren’. Aan uitgavenzijde gelinkt met JC0/1JE-F-2-C/PA.  
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
JC0/1JA-X-2-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 5.874 5.874 0 0 

BO 2014 5.859 5.859 0 0 

 
Dit begrotingsartikel bevat de lonen van de personeelsleden van het VSAWSE en hun 
vervoeronkosten. T.o.v. 2013 is er een vermindering met 15.000 euro. Dit is enerzijds het 
gevolg van een inlevering met 55.000 euro in het kader van de 6% generieke besparing op 
lonen, anderzijds in plus 30.000 euro terugname besparing 2013 en 10.000 euro als de 
ventilatie voor 2014 van het sectoraal akkoord 2012-2014. 
 
 
JC0/1JA-X-4-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 52 0 

BO 2014 0 0 56 0 

 
Het VSAWSE detacheert 1 personeelslid (A1 stat) naar een federaal kabinet sinds 16 
december 2011 waarvan het salaris wordt teruggevorderd. De uitgaven die hier worden 
vermeld zijn, zijn uitgaven voor de vervanger. De stijging is te wijten aan de geldelijke 
loopbaan van de betrokkene. 
 
 
JC0/1JA-X-2-Z/WT - werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 3.885 3.965 0 0 

BO 2014 3.933 3.827 0 0 

 
Dit begrotingsartikel bevat alle werkingskosten van het VSAWSE. 
 
ICT-uitgaven 
De belangrijkste werkingskosten zijn de ICT-uitgaven voor de verschillende ICT-
toepassingen die zorgen voor de behandeling van de aanvragen van de verschillende materies 
van het VSAWSE en die de subsidies berekenen. Het betreft hier o.a. de maatregelen 
aanmoedigingspremies en de tewerkstellingsprogramma’s. 
 
Wat de gewone werkingskosten ICT betreft wordt het vastleggingskrediet geraamd op 
1.354.000 euro. Belangrijkste post zijn de exploitatiekosten van ICT-toepassingen, het klein 
onderhoud hiervan, bureautica en internetabonnementen voor thuiswerk, technische 
ondersteuning, externe hosting en ondersteuning KSZ. Aan vereffeningszijde gaat het over 
hetzelfde krediet omdat de meeste betalingen maandelijks worden gefactureerd zodat het 
uitgavenpatroon min of meer lineair loopt met de vastleggingen. 
 
Voor ICT investeringen wordt het VAK geraamd op 1.988.000 euro, aan vereffeningszijde 
wordt uitgegaan van een te betalen bedrag van 1.882.000 euro. Als belangrijkste ICT-
investering voor 2014 gaat het over het afwerken van de nieuwe ICT-toepassing Maatwerk en 
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de ontwikkeling van een nieuwe toepassing lokale diensteneconomie naar aanleiding van het 
nieuwe decreet lokale diensteneconomie. Uitgangspunt bij nieuwe toepassingen is de 
integratie met bestaande federale of Vlaamse gegevensbronnen. Dit uitgangspunt wordt ook 
gehanteerd bij bestaande toepassingen waar ingezet wordt op het verder uitwerken van on 
line-toepassingen in de gegevensoverdrachten tussen het agentschap en werkgevers en 
burgers. 
 
In totaal worden de ICT-uitgaven geraamd op 3.342.000 euro aan VAK-zijde en 3.236.000 
euro aan VEK-zijde. 
 
Werkingskosten 
Voor logistieke uitgaven (voertuigen, verzendingen, bureelbenodigdheden, kopieertoestellen, 
GSM, vaste telefonie, bibliotheek, enz.), dienstreizen, vorming, arbeidsgeneeskunde en 
Jobpunt Vlaanderen wordt zowel aan VAK- als VEK-zijde een krediet voorzien van 512.000 
euro. 
 
Communicatie-uitgaven 
Voor communicatie-uitgaven (drukken van brochures en handleidingen, organisatie 
studiedagen, klantentevredenheidsmetingen, e-gov-communicaties, hosting ivm websites, 
enz.) is er aan VAK- en VEK-zijde een krediet voorzien van 57.000 euro. 
 
Investeringen 
Als laatste item bevat dit begrotingsartikel een krediet van 22.000 euro voor investeringen. 
 
Samenvattend bedragen de werkingskosten in totaal 3.933.000 euro aan VAK-zijde, een 
verhoging van 48.000 euro omwille van index. Aan VEK-zijde gaat het in totaal over 
3.827.000 euro, een vermindering met 187.000 euro op basis van de geraamde ontvangst van 
ICT-investeringsfacturen. 
 
Vooraf: de tewerkstellingsprogramma’s 
Binnen het geheel van de beleidskredieten Werk vormen de uitgaven binnen de 
tewerkstellingsprogramma’s een belangrijk gegeven. Deze uitgaven worden voornamelijk 
aangestuurd door het aantal tewerkgestelde voltijdse eenheden. Voor het deeldomein Werk 
wordt hierna een samenvattend overzicht gegeven met vermelding van de betrokken 
begrotingsartikels. Het in de tabel vermelde bedrag betreft dus louter het gedeelte 
tewerkstellingsprogramma’s en niet noodzakelijk de totaliteit van het krediet op het 
betrokken begrotingsartikel. 
 
Raming tewerkstellingsprogramma’s Werk 2014 in voltijdse eenheden. 
 

Begrotingsartikel 
 
 

Krediet 
in duizend euro 

Gemiddeld aantal 
VTE 

JC0/1JD-G-2-D/WT – Bestrijden van de structurele werkloosheid 
Gesco’s vzw’s 62.375 3.083
Werkervaring  52.977 2.223
DAC 17.805 543
Gesco’s lokale en prov. besturen 216.000 20.588
Subtotaal  349.157 26.437

JC0/1JD-G-2-D/IS – Bestrijden van de structurele werkloosheid 
Gesco’s Vlaamse overheid  9.991 468
Totaal 359.148 26.905
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JC0/1JD-G-2-A/WT - werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen ikv 
het werkbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 193 193 0 0 

BO 2014 203 203 0 0 

 
Een groot deel van dit krediet is bestemd voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in 
armoede en sociale uitsluiting. T.o.v. het begrotingsjaar 2013 is er een verhoging met 10.000 
euro VIA IV kredieten overgeheveld vanuit het begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR, 
provisies van het Vlaams Intersectoraal Akkoord. 
 
 
JC0/1JD-G-2-D/WT - werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 343.457 343.457 0 0 

BO 2014 349.759 349.759 0 0 

 
Dit begrotingsartikel omvat de tewerkstellingsprogramma’s derde arbeidscircuit (DAC), de 
gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) tewerkgesteld bij vzw’s inbegrepen de projecten 
buitenschoolse kinderopvang en de opleidingsprojecten, de gesubsidieerde contractuelen bij 
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en de projecten werkervaring.  
De maatregel werkervaring is gelinkt aan de beleidsdoelstelling 2.5 ‘Persoonsgebonden 
ondersteuning met oog voor maatwerk’ zoals omschreven in de beleidsbrief en aan 3.4.1. 
‘Versterkt activeringsbeleid: een sluitend maatpak’ van de beleidsnota. Alle maatregelen 
kunnen worden gelinkt aan het punt 3.4.4 ‘Van resultaatgerichte opleidings- en 
tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid’ van de beleidsnota. Een 
doelstelling die in het Regeerakkoord werd omschreven als ‘Heroriënteren van de Vlaamse 
opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen (doelstelling SD25L05). 
 
Het krediet 2014 werd voor alle maatregelen geraamd op basis van de uitbetalingen in 2012 
gecorrigeerd met een aantal regularisatie (DAC), kredieten in het kader van het Vlaams 
Intersectoraal Akkoord en loonindex. 
 
Het DAC heeft als doel de tewerkstelling van voornamelijk kansengroepen te stimuleren via 
het vervullen van maatschappelijke behoeften. Op basis van de uitbetalingen in 2012 en 
rekening houdend met een aantal regularisaties in 2013 en een loonindex van 256.000 euro 
wordt voor 2014 een VAK en VEK geraamd van 17.805.000 euro voor 543 VTE. 
 
Voor de gesco’s vzw’s van het veralgemeend stelsel wordt een VAK/VEK geraamd van 
62.375.000 euro voor 3.083 VTE. De stijging voor deze maatregel t.o.v. het krediet 2013 
verklaart zich voornamelijk door bijkomende VIA III en VIA IV-kredieten. Enerzijds betreft 
het hier de opstap 2014 voor VIA IV (1.766.000 euro), anderzijds zullen de gesco’s voortaan 
door het VSAWSE worden uitbetaald i.p.v. door de aanleunende beleidsdomeinen en werd 
ook een krediet VIA III overgeheveld (2.383.000 euro), in totaal 4.149.000 euro. Dit krediet 
wordt overgeheveld vanuit het begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR (bevoegdheidsdomein 
Welzijn) - provisies Vlaams Intersectoraal Akkoord. Daarnaast wordt ook een krediet van 
517.000 euro aan loonindex toegevoegd. In het kader van een beperkt aantal niet-opgenomen 
arbeidsplaatsen binnen de buitenschoolse kinderopvang wordt een krediet van 45.000 euro 
teruggeplaatst bij Welzijn (begrotingsartikel GB0/1GF-D-2-Y/IS). 
 
Voor de gesco’s die taken van algemeen belang uitoefenen binnen de contingent 
overeenkomsten met de plaatselijke en provinciale besturen wordt zoals in 2013 een 
vastleggings- en vereffeningskrediet van 216.000.000 euro voorzien voor 20.588 VTE.  
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T.o.v. 2013 wordt het VAK/VEK van het tewerkstellingsprogramma werkervaring, dat zich 
specifiek richt tot langdurige werkzoekenden die niet onmiddellijk in de reguliere 
arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld, verhoogd met een VIA-krediet van 1.022.000 
euro (eveneens overgeheveld vanuit het begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR) en een 
krediet loonindex van 403.000 euro. In totaal wordt een krediet geraamd van 52.977.000 euro 
voor 2.223 VTE. Hierin is een krediet van 6.200.000 euro begrepen aan ESF-middelen (cfr. 
middelenbegroting, artikel JC0/9JD-G-A-D/OT). Dit krediet wordt aangevuld met 602.000 
euro tot 53.579.000 euro voor de werking van een koepelorganisatie die ondersteunende 
activiteiten verricht voor de promotoren.  
 
Het totaal vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de in 2014 te verwachten 
uitgaven en indexeringen bedraagt aldus 349.759.000 euro  voor 26.437 VTE. 
Samenvattend is er ten opzichte van het begrotingsjaar 2013 een verhoging van het krediet 
met 1.176.000 euro loonindex en 5.171.000 VIA III en VIA IV-kredieten en wordt een 
krediet van 45.000 euro overgeheveld naar Welzijn. 
 
 
JC0/1JD-G-2-D/IS - interne stromen - bestrijden van structurele werkloosheid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 9.896 9.896 0 0 

BO 2014 9.991 9.991 0 0 

 
Dit begrotingsartikel omvat de gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij de Vlaamse 
overheid en is gelinkt aan doelstelling 3.4.4. ‘Van resultaatgerichte opleidings- en 
tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid’ van de beleidsnota en de in 
het regeerakkoord beschreven doelstelling ‘Heroriënteren van de Vlaamse opleidings- en 
tewerkstellingsmaatregelen’ (doelstelling SD025L05). 
Het totaal vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de in 2014 te verwachten 
uitgaven en indexeringen bedraagt 9.991.000 euro voor 468 VTE. 
Ten opzichte van het begrotingsjaar 2013 werd het krediet verhoogd met 95.000 euro 
loonindex. 
 
 
JC0/1JD-G-2-E/WT - werking en toelagen - werkbaar werk 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 38.655 38.655 0 0 

BO 2014 32.341 32.341 0 0 

 
Dit begrotingsartikel bevat het krediet voor de maatregel aanmoedigingspremies zowel 
openbare sector, privésector als social profitsector. Het krediet voor de aanmoedigings-
premies landingsbanen is te vinden op het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-G/WT.  
 
De aanmoedigingspremies sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen ‘Werk maken van 
werkbaar werk’ en ‘Stimuleren van een geïntegreerd en strategische HR-beleid’ (zie 
doelstellingen 3.4 en 3.5 van de beleidsbrief 2014).  
 
In 2012 werden 28.691 nieuwe aanmoedigingspremies toegekend voor het stelsel van de 
openbare sector. Onderstaande tabel geeft de evolutie van toegekende premies voor 
aanvragen sinds 2010 weer: 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
19.829 28.385 28.691 28.909 28.000 

-4% +43% +1% +1% -3% 
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In de periode januari 2013 tot september 2013 werden 19.273 dossiers toegekend in de 
openbare sector. Als we dit aantal als uitgangspunt nemen voor het totaal aantal toekenningen 
in 2013, bekomen we naar schatting 25.697 toegekende dossiers in 2013. Hierbij moeten nog 
3.212 dossiers geteld worden voor achterstand in de dossierbehandeling. Zo bekomen we 
28.909 goedgekeurde dossiers in 2013, wat een stijging van 1% betekent.   
Voor 2014 verwachten we geen verdere stijging van de toekenningen door de verwachte 
inperking van de federale loopbaanonderbreking. We gaan ervan uit dat er geen achterstand 
in de dossierbehandeling moet worden meegenomen vanuit 2013. Vanuit deze 
veronderstellingen wordt het een aantal dossiers geraamd op 28.000 en ramen we een 
VAK/VEK van 12.744.000 euro. 
 
In 2012 werden 4.911 nieuwe aanmoedigingspremies (exclusief landingsbanen) toegekend 
voor het stelsel van de social profitsector. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 
4.284 6.299 4.911 5.769 5.128 
-43% +32% -14% +17% -11% 

 
In de periode januari tot september 2013 werden 3.846 dossiers in de social profitsector, 
exclusief landingsbanen toegekend. Als we dit aantal als uitgangspunt nemen voor het totaal 
aantal toekenningen in 2013, bekomen we naar schatting 5.128 toegekende dossiers in 2013. 
Hierbij moeten nog 641 dossiers geteld worden door achterstand in de dossierbehandeling. 
Zo bekomen we 5.769 goedgekeurde dossiers in 2013. Voor de raming 2014 schatten we 
eenzelfde aantal als 2013 in, exclusief achterstand van 641 dossiers, nl. 5.128 toekenningen. 
Rekening houdend met de index is voor 2014 dus een VAK/VEK van 5.963.000 euro nodig 
om de dossiers exclusief landingsbanen in de social profitsector te financieren.  
 
In 2012 werden 29.451 nieuwe aanmoedigingspremies toegekend voor het stelsel van de 
privé sector. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
25.750 37.156 29.451 33.769 29.500 
-17% +44% -21% +15% -13% 

 
In de periode januari tot september 2013 werden 22.513 dossiers in de privésector toegekend. 
Als we dit aantal als uitgangspunt nemen voor het totaal aantal toekenningen in 2013 
bekomen we naar schatting 30.017 toegekende dossiers. Hierbij moeten nog 3.752 dossiers 
geteld worden door achterstand in de dossierbehandeling. Zo bekomen we 33.769 
goedgekeurde dossiers in 2013, wat een stijging van 15% betekent. Voor 2014 verwachten 
we geen verdere stijging van de toekenningen en geen achterstand meer. Op basis van deze 
veronderstellingen wordt voor 2014 ongeveer een gelijkaardig aantal dossiers als in 2012 
geraamd, nl. 29.500. 
Op basis van de uitgaven 2012 en rekening houdend met de index en de meeruitgave ten 
gevolge de uitbreiding van het ouderschapsverlof ramen we dat voor 2014 een VAK/VEK 
nodig is van 13.634.000 euro. 
 
Samengevat betreft het 12.744.000 euro voor de openbare sector, 5.963.000 euro voor de 
social profitsector exclusief landingsbanen en 13.634.000 euro voor de privé-sector of in 
totaal 32.341.000 euro. 
 
 
JC0/1JD-G-2-G/WT - werking en toelagen - landingsbanen in het kader van werkbaar werk 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 22.836 22.836 0 0 

BO 2014 21.718 21.718 0 0 
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Ook de landingsbanen sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen ‘Werk maken van werkbaar 
werk’ en ‘Stimuleren van een geïntegreerd en strategische HR-beleid’ (zie doelstellingen 3.4 
en 3.5 van de beleidsbrief 2014).  
 
In 2012 werden 736 nieuwe landingsbanen toegekend. Een duidelijke daling t.o.v. 2011 die 
het gevolg is van de federale aanpassing van de instapleeftijd naar 55 jaar met impact op de 
instroom in het stelsel aanmoedigingspremie landingsbaan. In de periode januari tot 
september 2013 werden 256 dossiers landingsbanen toegekend. Als we dit aantal als 
uitgangspunt nemen voor het totaal aantal toekenningen in 2013, bekomen we naar schatting 
341 toegekende dossiers in 2013. Hierbij moeten nog 42 dossiers geteld worden door 
achterstand in de dossierbehandeling. Zo bekomen we 383 goedgekeurde dossiers in 2013. 
Voor 2014 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal nieuwe dossiers, omdat we 
veronderstellen dat een deel van de niet-ingediende aanvragen van 2012 en 2013 in 2014 
zullen binnenkomen nu er meer duidelijkheid is omtrent de nieuwe federale regelgeving. We 
schatten het aantal nieuwe dossiers in 2014 op 500, met een bijhorende budget van 826.000 
euro.  
 
Voor de lopende landingsbanen wordt een krediet voorzien van 20.130.000 euro voor naar 
schatting 6.100 te betalen dossiers. Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke 
stopzettingen.  
 
Er moet ook rekening worden gehouden met de meeruitgave ten gevolge het optrekken van 
de pensioenleeftijd voor afgerond. 462.000 euro. Voor index wordt uitgegaan van een 
verhoging met 300.000 euro.  
 

 Aantal dossiers Totale kost in euro 

Nieuwe dossiers 2014 500 826.000 

Lasten uit het verleden: 
lopende landingsbanen 

6.100 20.130.000 

Meeruitgaven verhoging 
pensioenleeftijd 

140 462.000 

index  300.000 

Algemeen totaal  21.718.000 

 
Het totaal gevraagd krediet landingsbanen bedraagt bijgevolg 21.718.000 euro  
 
 
JC0/1JF-G-2-A/WT - werking en toelagen - duurzaam HR beleid in bedrijven en 
organisaties 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 139 139 0 0 

BO 2014 139 139 0 0 

 
In het kader van een adequaat personeelsbeleid staan competentiebeleid en competentie-
ontwikkeling centraal. Vergoedingen voor sociale promotie worden toegekend aan 
werknemers enerzijds en zelfstandigen en helpers uit de middenstand anderzijds die ofwel 
cursussen volgen om hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken 
(=dagcursussen) ofwel cursussen volgen met het oog op de verhoging van hun 
basiskwalificaties. Deze doelstelling is gekoppeld aan doelstelling 3.5 ‘Stimuleren van een 
geïntegreerd strategisch HR-beleid’ van de beleidsbrief. zoals vorige jaren blijft het krediet 
behouden op 139.000 euro. 
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Uitgavenartikelen beleidsmaatregelen - Sociale Economie 
 
Vooraf: samenvattend overzicht geraamde tewerkstelling 
Binnen het geheel van de beleidskredieten Sociale Economie vormen de uitgaven voor de 
tewerkstelling van doelgroepwerknemers en hun omkaderingspersoneel het belangrijkste 
gegeven. De tabel hieronder bevat een samenvattend overzicht hiervan. Het betreft de 
geraamde gemiddelde tewerkstelling op jaarbasis uitgedrukt in betaaleenheden en de 
geraamde bijhorende kredieten. Deze geraamde kredieten zijn gebaseerd op de uitgaven 
2012, aangevuld met indexen, de opstap 2014 in het kader van het VIA IV-akkoord en de in 
dit akkoord opgenomen groeipaden voor de onderscheiden maatregelen.  
 
Raming tewerkstelling Maatregelen Sociale Economie 2014 in voltijdse eenheden. 
 

Basisallocatie 
Krediet 

in duizend euro 
Betaaleenheden 

JC0/1JE-F-2-A/WT - Maatwerken 
Invoegbedrijven 4.525 680 
Sociale Werkplaatsen 71.198 4.797 
Beschutte werkplaatsen 261.688 15.740 
Subtotaal 337.411 21.217 

JC0/JE-F-2-C/WT – meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen 
inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie 

Lokale diensteneconomie vzw’s en lokale 
overheden 

22.220 2.186 

Subtotaal 22.220 2.186 
JC0/1JE-F-2-D/WT – meer tewerkstellingskansen realiseren via  

werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg 
Arbeidszorg 3.083 115 
Subtotaal 3.083 115 
Totaal 364.259 23.518  
 
 
JC0/1JE-F-2-A/WT - werking en toelagen - maatwerken 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 327.421 327.420 0 0 

BO 2014 339.333 339.338 0 0 

 
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan de Strategische Doelstelling (SD) 1 ‘Meer werk op maat 
van mensen’ van de beleidsbrief/beleidsnota als uitwerking van de in het Vlaams 
Regeerakkoord 2009-2014 vooropgestelde visie om de verschillende tewerkstellings-
maatregelen beter op elkaar af te stemmen en één kader uit te werken. Dit gebeurde aan de 
hand van een matrix met 4 ondersteuningsmodules. Onder de pijler ‘Maatwerken bij 
collectieve inschakeling vanuit sociale economie’ wordt de ondersteuning aan de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegbedrijven samengebracht. In uitvoering 
hiervan werd op 12 juli 2013 het ‘Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling’ 
goedgekeurd.  
Ter voorbereiding van de start van dit nieuwe decreet, voorzien halfweg 2014, bevat dit 
begrotingsartikel de kredieten van de drie bestaande maatregelen invoegbedrijven, sociale 
werkplaatsen en beschutte werkplaatsen.  
 
Het totaal voorziene vastleggingskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 
339.333.000 euro, het totaal voorziene vereffeningskrediet bedraagt 339.338.000 euro. Van 
dit krediet is een bedrag van 337.411.000 beschikbaar voor de tewerkstelling van 21.217 
VTE.  
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De commerciële invoegeconomie heeft tot doel het creëren van werkgelegenheid en de 
inschakeling van kansengroepen en omvat 4.525.000 euro vastleggings- en 
vereffeningskrediet voor de loontegemoetkomingen voor 680 VTE doelgroepwerknemers. 
 
Voor de sociale werkplaatsen die werkzoekenden die (nog) niet of niet meer kunnen 
functioneren binnen het regulier arbeidscircuit een job aanbieden in een beschermende 
arbeidsomgeving, wordt een totaal vastleggings- en vereffeningskrediet van 71.198.000 euro 
geraamd voor de tewerkstelling van 4.797 VTE gemiddeld op jaarbasis 
(doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneelsleden). 
 
De beschutte werkplaatsen hebben de tewerkstelling en begeleiding van personen met een 
arbeidshandicap tot doel. Voor de subsidiëring hiervan is in totaal een vastleggings- en een 
vereffeningskrediet beschikbaar van 261.688.000 euro voor 15.740 VTE (gemiddelde 
tewerkstelling op jaarbasis doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneelsleden). 
 
Voor de investeringen in de beschutte werkplaatsen, met inbegrip van de middelen van de 
Nationale Loterij, wordt voor 2014 een vastleggingskrediet voorzien van 1.922.000 euro. Het 
tijdsbestek van de uitvoering van investeringen in infrastructuur verloopt meestal over een 
periode van meerdere jaren. Op basis van een inschatting van te ontvangen facturen voor 
vastleggingen van voorgaande jaren en facturen die betrekking hebben op nieuwe 
vastleggingen wordt het vereffeningskrediet iets hoger ingeschat dan het vastleggingskrediet, 
nl. 2.030.000 euro. 
 
De kredieten voor de subsidiëring van de activiteitencoöperaties en Trividend voor in totaal 
901.000 euro worden overgeheveld naar het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-C/WT – 
Ondersteuningsmaatregelen SE en MVO. 
 
Er is een verhoging met 11.912.000 euro ten opzichte van het vastleggingskrediet 2013. Deze 
stijging verklaart zich enerzijds in plus door 1.373.000 euro indexverhoging, 12.550.000 euro 
VIA IV-kredieten, waarvan 10.048.000 euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel 
GBO/1GB-D-2-Z/PR en 2.502.000 euro vanuit algemene middelen. Daarnaast wordt in totaal 
een krediet van 2.011.000 euro overgeheveld: 901.000 naar het begrotingsartikel JC0/1JE-F-
2-C/WT en 1.110.000 euro naar begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-B/WT van lokale 
diensteneconomie. 
 
 
JC0/1JE-F-2-B/WT - werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en 
kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 20.311 20.311 0 0 

BO 2014 22.220 22.220 0 0 

 
De lokale diensteneconomie wordt in het Vlaams Regeerakkoord vermeld als de tweede pijler 
van de sociale economie met als doelstelling de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod 
door de inschakeling van kansengroepen en de verankering van de principes van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de beleidsnota/beleidsbrief is deze doelstelling 
terug te vinden in SD 2 ‘Minder maatschappelijke noden door meer maatschappelijke 
diensten te koppelen aan de inschakeling van kansengroepen’. Deze diensten beantwoorden 
aan individuele of collectieve behoeften die in de omgeving van individuen, gezinnen en 
leefgemeenschappen worden geleverd. Het ontwerpdecreet lokale diensteneconomie ligt ter 
bespreking in het Vlaams Parlement.  
 
Het totaal voorziene vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de te verwachten 
uitgaven bedraagt 22.220 euro voor een gemiddelde tewerkstelling op jaarbasis van 2.186 
VTE (doelgroep en omkadering). 
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Ten opzichte van het vastleggings- en vereffeningskrediet 2013 betekent dit een stijging met 
1.909.000 euro. Er is enerzijds een indexverhoging met 284.000 euro, een inbreng van VIA 
IV kredieten voor 515.000 euro vanuit de VIA-provisie Welzijn GBO/1GB-D-2-Z/PR en een 
overheveling binnen het eigen bevoegdheidsdomein vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-
2-A/WT – Maatwerken voor 1.110.000 euro. 
 
 
JC0/1JE-F-2-C/WT - werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en 
maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op 
het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 8.316 8.097 0 0 

BO 2014 9.182 8.963 0 0 

 
Dit begrotingsartikel is gelinkt aan SD 4 ‘De weg naar een socialere economie faciliteren’. 
Op 17 februari 2012 werd het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap 
op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen goedgekeurd. Hiermee werd een belangrijke stap op het vlak van de hervorming 
van de ondersteuningsstructuur van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen gerealiseerd. Het decreet stroomlijnt de ondersteuningsstructuur binnen de 
sociale economie, zorgt voor een afstemming met de Europese regelgeving inzake de 
staatssteun, en beantwoordt aan behoeften tot vereenvoudiging, meer efficiëntie en 
effectiviteit bij de ondersteuning en versterking van het ondernemerschap van organisaties en 
ondernemingen die binnen de sociale economie werkzaam zijn. 
 
Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de ondersteuningsmaatregelen zoals ze in de 
verschillende hoofdstukken van het decreet worden omschreven. Het gaat over 
adviespremies, managementopleidingen in de sociale economie, innovatie, de financiering 
van een collectief ondersteuningsorgaan, de financiering van de regierol van de gemeenten op 
het vlak van de lokale sociale economie.  
 
Vanaf het begrotingsjaar 2014 worden ook de kredieten voor de activiteitencoöperaties en 
Trividend op dit begrotingsartikel geïncorporeerd en overgeheveld vanuit het 
begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT –Maatwerken. 
 
Ook de kredieten voor de vormingsfondsen cfr. het VIA IV-akkoord situeren zich binnen dit 
begrotingsartikel. 
 
Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook kredieten voor dienstenopdrachten o.a. de 
financiering van het steunpunt WSE voor het aandeel sociale economie.  
 
Er wordt 86.000 euro overgeheveld naar de SERV begrotingsartikel AB0/1AA-A-2-Z/IS 
voor loon- en werkingskosten van de nieuw op te richten Commissie Sociale Economie (art. 
7 ondersteuningsdecreet). 
 
Het totaal voorziene vastleggingskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 
9.182.000 euro. 
 
Ten opzichte van het vastleggingskrediet 2012 betekent dit een verhoging met 952.000 euro 
waarvan 51.000 euro indexverhoging en 901.000 euro door opname van de 
activiteitencoöperaties en Trividend binnen dit begrotingsartikel, anderzijds wordt 86.000 
euro overgeheveld naar de SERV. 
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De stijging van het VEK verklaart zich door de overheveling vanuit het begrotingsartikel 
Maatwerken. Het VEK sluit geen volle 100% aan bij het VAK door het verwachte 
betalingsritme van de verschillende subsidiëringen. 
 
 
JC0/1JE-F-4-C/WT - werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en 
maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op 
het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 48 0 

BO 2014 0 0 0 0 

 
In de eerste jaren van de werking van dit Begrotingsfonds werden onder beheer van het 
VSAWSE een aantal projecten gesubsidieerd. Deze projecten zijn ondertussen afgelopen en 
afgerekend. De dividenden van de NV T-groep worden nu overgezet naar de PMV en zijn 
bestemd voor de werking van het SIFO, het Sociaal Investeringsfonds, zie begrotingsartikel 
JC0/1JE-F-4-C/PA. 
 
 
JC0/1JE-F-4-C/PA - participaties - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke 
meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de 
sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 2.000 0 

BO 2014 0 0 2.000 0 

 
De Vlaamse regering keurde op 12 december 2008 de oprichting van een Vlaamse Sociaal 
Investeringsfonds (SIFO) goed. Dit cofinancieringsfonds geeft een financiële impuls aan de 
sector door kredieten te verlenen onder gunstige voorwaarden. Het betreft investerings-
kredieten, bedrijfskapitaalkredieten, achtergestelde leningen en overbruggingskredieten. Het 
levert trekkingsrechten aan instellingen die door het SIFO erkend zijn waardoor zij financiële 
middelen kunnen verkrijgen en zo organisaties kunnen financieren die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen in combinatie met eigen middelen. Het SIFO draagt maximum 100.000 
euro bij in een dossier.  
 
Voor het begrotingsjaar 2014 wordt zoals in 2013 een variabel krediet van 2.000.000 euro 
voorzien vanuit de dividenden van de NV T-groep. Deze middelen zullen doorgestort worden 
aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen t.b.v. het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) (cfr. 
middelenbegroting begrotingsartikel JC0/9JE-F-T-C/OW). 
 
 
JC0/1JE-F-2-D/WT - werking en toelagen - meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-
welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 4.586 4.586 0 0 

BO 2014 4.628 4.628 0 0 

 
Arbeidszorg wil arbeidsmatige activiteiten aanbieden aan personen die nood hebben aan of de 
behoefte voelen om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn om in het reguliere of 
beschermde arbeidscircuit te functioneren.  
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Dit begrotingsartikel is gelinkt aan SD 2 ‘Minder maatschappelijke noden door meer 
maatschappelijke diensten te koppelen aan de inschakeling van kansengroepen’. 
 
Het totaal voorziene vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de te verwachten 
uitgaven bedraagt 4.628.000 euro. Hiervan is 3.083.000 euro bestemd voor een aanbod aan 
omkadering voor arbeidszorg bij sociale en beschutte werkplaatsen en andere 
arbeidszorginitiatieven (115 VTE). In totaal worden ongeveer 1.500 arbeidszorgmedewerkers 
begeleid.  
 
Voor de realisatie van 400 doorstroomtrajecten en de financiering van een coördinerende 
organisatie is 1.545.000 euro voorzien. 
 
Ten opzichte van het vastleggings- en vereffeningskrediet 2013 betekent dit een verhoging 
met 42.000 euro. Dit is louter index. 
 
 
E. EVA’s VAN HET BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 
 
E.1. ENTITEIT VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN 
BEROEPSOPLEIDING (VDAB) 
 
De VDAB heeft een beheersovereenkomst voor de periode 2011-2015. Voor het werkjaar 
2014 zal een ondernemingsplan definitief worden goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 
december 2013. Dit ondernemingsplan bevat de concrete acties voor 2014 per strategische 
organisatiedoelstelling van de beheersovereenkomst. 
 
1. TAAK : 
 
Vanuit zijn visie op de arbeidsmarktevoluties en het loopbaanbeleid heeft de VDAB de 
volgende missie (Bron : beheersovereenkomst) : 
 
“Als loopbaanregisseur scheppen wij voor alle burgers de ruimte om maximaal zelf hun beste 
loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en 
welvaart voor iedereen. 
Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking 
met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale 
aandacht hebben wij voor burgers uit kansengroepen.” 
 
2. Doelstellingen van de beheersovereenkomst van VDAB in het kader van de beleidsbrief 
Werk 2014: 
 
2.1 Van leren naar werken  
 
De VDAB zet in het kader van zijn strategische organisatiedoelstelling 1 in op de activering 
op  
maat van alle werkzoekenden en andere niet- actieve burgers, met het oog op een duurzame 
inschakeling op de arbeidsmarkt.  
 
Voor alle instromende werkzoekenden jonger dan 25 jaar wordt er een sluitend en 
maatgericht bemiddelings- en begeleidingsaanbod gegarandeerd. Er wordt een specifiek 
actieplan opgezet ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Eventuele bijkomende middelen 
voor de realisatie van dit plan zullen bij de begrotingsaanpassing vanuit provisie aan de 
VDAB-begroting worden toegevoegd. 
 
Strategische organisatiedoelstelling 5 van de beheersovereenkomst beoogt het versterken van 
partnerschappen op het terrein van werk (onder meer op lokaal niveau), maar eveneens van 
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vorming, onderwijs en beroepsopleiding (onder meer via de uitbreiding van de excellente 
partnerschappen). Ook op gebied van welzijn, inburgering en maatschappelijke integratie 
worden partnerschappen versterkt. 
 
In het kader van strategische organisatiedoelstelling 4 worden transities op de arbeidsmarkt 
gefaciliteerd door burgers mogelijkheden tot competentieversterking aan te bieden (ook 
leerlingen en werknemers) 
 
2.2 Van werkloosheid naar werk  
 
De VDAB wil alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt 
maximaal op maat activeren. Voor elke werkzoekende zal een sluitend en maatgericht 
bemiddelings- en begeleidingsaanbod gegarandeerd worden. Jongeren zullen sneller en 
efficiënter worden bemiddeld. 
 
De VDAB streeft ernaar een systematische activerende aanpak te bieden voor instromende 
werkzoekenden ouder dan 50 jaar. (strategische organisatiedoelstelling 1) 
 
Werkzoekenden uit de kansengroepen (50+, personen met een arbeidshandicap, allochtonen, 
kortgeschoolden) zullen maximaal geactiveerd worden. 
Daarnaast wordt een specifieke aanpak opgezet voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: 
mensen in armoede, werkzoekenden met medische, mentale, psychische of psychiatrische 
problemen, alleenstaande ouders, laaggeletterden, gefailleerden, herintreders. 
 
De VDAB organiseert (in het kader van strategische doelstelling 4) een toekomstgericht 
aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties. Transities op de arbeidsmarkt 
worden gefaciliteerd door burgers mogelijkheden tot competentieversterking aan te bieden en 
competenties in kaart te brengen.  
Wendbaarheid in het opleidingsaanbod in functie van de marktvraag wordt gestimuleerd. 
Daar naast wordt geïnvesteerd in kwalitatieve ondersteuning van werkplekleren  
 
De VDAB zal investeren in een sluitend taalbeleid. 
 
2.3 Van werk naar werk  
 
Sinds juli 2013 wordt gewerkt aan een vernieuwd landschap voor loopbaandienstverlening. 
De loopbaandienstverlening wordt gradueel uitgebouwd en voornamelijk gericht naar 
kansengroepen. De VDAB voorziet in de beheersovereenkomst in het kader van de 
Strategische organisatiedoelstelling 2 (Loopbaandienstverlening voorzien voor burgers)  
Vanuit het arbeidsmarktregiestandpunt wordt “Mijn loopbaan” verder geïntroduceerd. Het 
persoonlijk ontwikkelingsplan is een belangrijk loopbaaninstrument. 
 
Daarnaast zal de VDAB een sluitende aanpak voor alle werkgevers verzekerd worden door 
het verstrekken van informatie over arbeidsmarktgerelateerde kwesties en er zal een 
maatgerichte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke ondersteuning aangeboden worden bij het 
invullen van vacatures, met specifieke aandacht voor KMO’s.  
 
De samenwerking tussen de Vlaamse actoren in het kader van het  herstructureringsbeleid zal 
worden verbeterd.  
 
In het kader van strategische organisatiedoelstelling 4 worden transities op de arbeidsmarkt 
gefaciliteerd door burgers mogelijkheden tot competentieversterking aan te bieden De 
wendbaarheid van het opleidingsaanbod wordt gestimuleerd in functie van de marktvraag. Bij 
het versterken van competenties wordt efficiëntie nagestreefd en wordt geïnvesteerd in acties 
op de werkvloer. VDAB helpt de burgers bij het in kaart brengen van de verworven 
competenties. 
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2.4 Partnerschappen 
 
Strategische organisatiedoelstelling 5 van de beheersovereenkomst beoogt het versterken van 
partnerschappen op het terrein van werk, maar eveneens van vorming, onderwijs en 
beroepsopleiding, onder meer via de uitbreiding van de excellente partnerschappen. Ook op 
gebied van welzijn, inburgering en maatschappelijke integratie worden partnerschappen 
versterkt. 
 
In het kader van strategische organisatiedoelstelling 4 wordt de wendbaarheid van het 
opleidingsaanbod gestimuleerd in functie van de marktvraag. Bij het versterken van 
competenties wordt efficiëntie nagestreefd en wordt geïnvesteerd in acties op de werkvloer. 
 
 
1. TOELICHTING VAN DE ESR BEGROTING VAN DE VDAB  
  
Ontvangsten. 
 
08 Interne verrichtingen 
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren. 
 
BA 2013: 176.043 K euro 
BO 2014: 183.633 K euro 
 
Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het geraamde gecumuleerde saldo uit 
de aangepaste begroting 2013. 
 
16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 
 
BA 2013: 58.705 K euro 
BO 2014: 61.322 K euro 
 
Door de verwachte toename van het aantal IBO-overeenkomsten (stages in bedrijven), 
worden de terugvorderingen van de compensatiepremie aan de bedrijven hoger ingeschat. 
 
39 Europese inkomsten 
 
BA 2013: 33.000 K euro 
BO 2014: 30.675 K euro 
 
De Europese inkomsten worden voor 2014 geraamd om 30,675 miljoen euro op basis van een 
overzicht van de verschillende subsidiedossiers.  
 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid. 
46 Werkingsdotaties. 
 
BA 2013: 544.304 K euro 
BO 2014: 548.014 K euro 
 
Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotaties tot gevolg : 
 
- 3.437 K euro   besparing 6% op de personeelskredieten 
+ 1.136 K euro recuperatie éénmalige besparing in 2013 aandeel VDAB in 100 

miljoen euro 
+ 294 K euro   sociaal akkoord ambtenaren 
+ 220 K euro   sociaal akkoord voor het instructiepersoneel 
+ 14 K euro   herverdeling subsidie gebruikersvergoeding Babel (tolkenwerking) 
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+ 6.005 K euro  verhoging in het kader van de loopbaandienstverlening (4.617 
duizend euro loopbaancheques, 475 duizend euro stimulerings-
financiering van de loopbaandienstverleners en 913 duizend euro 
werkingskosten en communicatiecampagne) 

- 654 K euro overheveling van krediet  naar het Agentschap voor Facilitair 
management voor de VAC’s Brugge en Gent 

+ 2.850 K euro verdeling vanuit de provisie alternatieven jobkorting (2.250 duizend 
euro begeleiding IBO en 600 duizend euro begeleiding curatieve 
IBO) 

+ 4.500 K euro versterking van het beleid  
- 7.590 K euro beperking van de dotatie met het bedrag dat jaarlijks niet aangewend 

werd, maar bestemd was voor opbouw van het begrotingssaldo 
- 1.774 K euro besparing in het werkingskrediet voor de opleidingsprojecten voor  

langdurig werkzoekenden via gesco-projecten 
   Facilitair management voor de VAC’s Brugge en Gent 
- 2.500 K euro besparing in het krediet voor de opleidingscheques voor werknemers 
+ 10.358 K euro verhoging ingevolge de betaalkalender van de tewerkstellingspremies 

50+ 
- 5.712 K euro  middelen nog te herverdelen uit de provisies. 
 
De middelen uit de provisies dalen van 13.379 K euro naar 7.667 K euro en betreffen de 
middelen alternatieven jobkorting voor opleidingen op de werkvloer IBO (compensatie-
premie curatieve IBO 3.000 K euro),  het loopbaanakkoord uitbreiding activering 50+ (2.000 
K euro) en eveneens te herverdelen middelen in het kader van het interprofessioneel akkoord 
voor de social profit VIA (2.667 K euro). 
 
49 Inkomsten van de federale overheid 
 
BA 2013: 10.501 K euro 
BO 2014: 12.063 K euro 
 
De inkomsten voor het inschakelingsplan nemen toe ingevolge het nieuwe samen-
werkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de 
actieve begeleiding en opvolging van werklozen. 
 
6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid. 
66 Investeringsdotaties. 
 
BA 2013: 11.086 K euro 
BO 2014: 11.196 K euro 
 
Omwille van de betaalkalender voor investeringen wordt het krediet opgetrokken met 110 K 
euro. 
 
 
Uitgaven. 
 
11 Lonen en sociale lasten. 
 
BA 2013: 247.947 K euro 
BO 2014: 245.737 K euro 
 
Het krediet is gewijzigd als volgt: 
+ 980 K euro  recuperatie éénmalige besparing 100 miljoen in 2013 
- 3.437 K euro besparing van 6 % op personeel tegen 2014 (realisatie van 1/3 van de 

besparing in 2014) 
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+ 294 K euro  sociaal akkoord ambtenaren 
+ 220 K euro  sociaal akkoord instructiepersoneel (verhoging maaltijdcheques) 
- 267 K euro overdracht van personeel in het VAC Brugge naar het Agentschap 

voor Facilitair Management. 
 
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. 
 
BA 2013: 167.946 K euro 
BO 2014: 167.395 K euro 
 
Het krediet is omwille van volgende elementen aangepast: 
- 855 K euro vermindering met de éénmalige opstartwerkingskosten voor de 

loopbaandienstverlening in 2013 
+ 1.000 K euro  versterking van de ICT-portfolio (ontwikkeling van toepassingen) 
- 151 K euro  diverse aanpassingen van werkingskosten 
- 1.668 K euro  schrapping afzonderlijke krediet voor Kelchtermansprojecten 
+ 475 K euro  stimuleringsfinanciering in het kader van loopbaandienstverlening 
+ 3.651 K euro  krediet voor subsidie opleiding verzorgenden en zorgkundigen 
+ 1.400 K euro compenserende tender voor versterking capaciteit uitbreiding 

sluitende aanpak  
- 2.000 K euro algemene tender latere betaling resultaatsfinanciering dan eerst 

begroot 
- 1.973 K euro aflopende ESF-tender opleidingen social profit 
- 430 K euro diverse aanpassingen aan budgetten voor uitbesteding. 
 
31 Subsidies. 
 
BA 2013: 41.850 K euro 
BO 2014: 41.850 K euro 
Het krediet voor subsidies betreft voornamelijk de subsidies voor diensten aan personen met 
een arbeidshandicap. 
 
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven. 
 
BA 2013: 105.678 K euro 
BO 2014: 115.686 K euro 
 
De toename met 10.008 K euro vloeit voort uit de betaalkalender voor de tewerk-
stellingspremies 50+. 
 
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen. 
 
BA 2013: 76.590 K euro 
BO 2014: 81.007 K euro 
 
Het krediet is gewijzigd als volgt: 
+ 3.200 K euro  toename compensatiepremies IBO 
- 900 K euro  compensatiepremies C-IBO 
- 2.500 K euro  besparing opleidingscheques voor werknemers 
+ 4.617 K euro  loopbaancheques 
 
7 Investeringen. 
 
BA 2013: 10.085 K euro 
BO 2014: 11.685 K euro 
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De machtiging voor investeringen neemt toe van 7.986 K euro in 2013 naar 9.086 K euro in 
2014. In 2013 waren er geen nieuwe machtigingen voorzien voor grote nieuwe onroerende 
investeringswerken. In 2014 wordt een beperkt nieuwbouwproject voorzien voor een 
competentiecentrum in Herentals. Het betaalkrediet van 11.685 K euro wordt aldus 
aangewend voor de bouw van een competentiecentrum in de Provinciestraat te Antwerpen 
(4.000 K euro) en te Herentals (100 K euro) en roerende en andere investeringen (7.585 K 
euro). Het verschil met de  investeringsdotatie (11.196 K euro) wordt gefinancierd met eigen 
middelen. 
 
 
E.2.  ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR 
ONDERNEMERSVORMING SYNTRA VLAANDEREN 
 
Toelichting bij de ESR begroting van SYNTRA Vlaanderen : 
 
In 2012 werd het SYNTRA decreet gewijzigd en nieuwe uitvoeringsbesluiten goedgekeurd. 
Deze wijziging houden rekening met de Europese regelgeving. Ten gevolge hiervan werden 
een aantal bijkomende ESR codes noodzakelijk. Deze codes werden ingevoerd naar 
aanleiding van de begrotingscontrole 2013 en worden uiteraard in de begrotingsopmaak 2014 
doorgetrokken. De herverdeling van de beschikbare middelen werd eveneens doorgetrokken.  
 
Aan de ontvangstenzijde wordt het overgedragen overschot van de vorige boekjaren vermeld 
(ESR code 08.21). Dit overschot komt op 3.099 duizend euro. Het voorziene dotatiebedrag 
2014 wordt ingeschreven en de eigen ontvangsten worden ongewijzigd behouden op het 
niveau BA 2013 (laatste begrotingsaanpassing 2013). 
 
De uitgaven worden eveneens niet geïndexeerd en blijven ongewijzigd in vergelijking met de 
BA 2013. 
De ventilatie van het sectoraal akkoord (-7 duizend euro) wordt verrekend op de 
personeelsuitgaven (ESR code 11.11). 
De voorziene personeelsbesparing (-146  duizend euro) wordt voorlopig doorgevoerd op de 
werkingskosten (ESR code 12.11). Er wordt immers uitvoering gegeven aan de 
personeelsafslanking maar de opgelegde besparing van het personeelsbudget zal in de 
praktijk slechts geleidelijk aan gerealiseerd worden. De vroegere enveloppe NGO en de 
hieraan gekoppelde verminderde investeringsenveloppe wordt toegevoegd aan de andere 
toelagen aan de SYNTRA voor projecten en innovatie. De voorziene nieuwe codes in de BA 
2013 (32.00-01 tot en met 32.00-04) worden ongewijzigd doorgetrokken voor de 
begrotingsopmaak 2014. 
De begrotingsopmaak 2014 wordt sluitend ingediend. Op ESR code 03.22 (over te dragen 
overschot van het boekjaar) wordt eveneens 3.099 duizend euro voorzien. 
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