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TOELICHTING

Voorliggend voorstel van decreet heeft tot voorwerp een aantal wijzigingen door te voeren
aan diverse reglementeringen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
Het betreft meer bepaald bepalingen inzake:
1° decretale bekrachtigingen inzake de VDAB-reglementering (VDAB: Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding);
2° de oprichting van sector-, beroeps- en leertijdcommissies van Syntra Vlaanderen;
3° de vzw ESF-Agentschap (ESF: Europees Sociaal Fonds);
4° terminologische wijzigingen inzake Beter Bestuurlijk Beleid;
5° de sectorconvenants Vlaams Werkgelegenheidsbeleid.
Hoofdstuk II. Bekrachtigingen in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid
Artikel 2 en 3
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en de verplichtingen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding, aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en aan het Departement Werk en
Sociale Economie werd ingevolge de operationalisering van Beter Bestuurlijk Beleid de
toewijzing van de goederen geregeld van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding aan het departement en andere agentschappen binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Dat besluit had uitwerking vanaf 1 april 2006.
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen en aan het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen
werd ingevolge de operationalisering van Beter Bestuurlijk Beleid de toewijzing van de
goederen geregeld van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen aan het
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen (beleidsdomein
Werk en Sociale Economie) en het Vlaams Agentschap Ondernemen (beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie). Dat besluit had uitwerking vanaf 1 januari 2006.
Die besluiten kwamen er onder andere gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18
juli 2003, inzonderheid artikel 35.
Dit artikel bepaalt onder meer dat alle besluiten die de toewijzing van onder andere goederen aan intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) en extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) inhouden, ophouden werking te hebben indien zij niet bij decreet worden
bekrachtigd binnen de twaalf maanden na datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot op die datum.
De toepassing van het beginsel van terugwerkende kracht is noodzakelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de openbare dienst. De niet-bekrachtiging binnen de door
de decreetgever bepaalde termijn zorgt aanvullend voor een onoverzichtelijk kluwen, wat
kan leiden tot juridische geschillen en procedures allerhande. In die optiek zorgt de terugwerkende kracht van de bekrachtiging voor het vermijden van toekomstige kosten.
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Hoofdstuk III. Syntra Vlaanderen – oprichting van sector-, beroeps- en leertijdcommissies
Artikel 4
De werking van de beroepscommissies en hun wettelijke grondslag binnen het Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen werd vóór de operationalisering van Beter Bestuurlijk Beleid binnen de Vlaamse administratie geregeld door artikel
29 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de
zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen. Dat decreet regelde de oprichting van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, dat, wat het onderdeel
Vorming van dat instituut betreft, rechtsvoorganger was van het Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.
Artikel 29 stelde: “Het Instituut kan meerdere commissies oprichten waarvan het de
bevoegdheden en de samenstelling bepaalt. Deze commissies hebben tot opdracht de raad
van bestuur en/of de praktijkcommissie in hun taak voor te lichten. Zij zijn samengesteld
uit personen voorgedragen door de organisaties welke betrokken zijn bij de toepassing
van de wetten, decreten en besluiten waarvan het Instituut de uitvoering verzekert, of uit
personen die gekozen zijn wegens hun bijzondere bevoegdheid. In elk geval wordt binnen
het jaar na de inwerkingtreding van dit decreet door het Instituut een commissie voor de
kunstambachten, een commissie van de centra en een commissie van de leersecretarissen
opgericht.”.
Het decreet van 23 januari 1991 werd opgeheven door artikel 46 van het decreet van 7 mei
2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.
Een aantal van de bepalingen van het decreet van 23 januari 1991 werd echter opnieuw
opgenomen via het decreet van 7 mei 2004. Voor sommige bepalingen gebeurde dat slechts
gedeeltelijk. Zo ook werd artikel 19 van het decreet van 23 januari 1991 niet integraal
overgenomen. Artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 spreekt enkel over bijzondere
commissies die uit de leden van de raad van bestuur en/of de praktijkcommissie worden
samengesteld, en niet meer over commissies die zijn samengesteld uit personen die werden
voorgedragen door de organisaties die behoren tot het ressort van Syntra Vlaanderen of
uit personen die werden gekozen wegens hun bijzondere bevoegdheid.
Voor de beroepscommissies betekende die decreetaanpassing in wezen het einde van hun
werking. Nochtans zijn daarbij kanttekeningen te maken. Zo werd voormeld artikel 46
nog niet in werking gesteld. Zie daartoe artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Werk en Sociale
Economie. Bijgevolg is het decreet van 23 januari 1991 nog niet formeel opgeheven.
Ook wat de presentiegelden van de leden van de beroepscommissies betreft, was er bij
de oprichting van Syntra Vlaanderen nog geen duidelijkheid. De presentiegelden van de
leden zaten vervat in het besluit van de Vlaamse Regering (toen nog Executieve) van 27
januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de
Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of
van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering
behoren. Het besluit van 27 januari 1988 kreeg uitvoering via besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 1988.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 en het uitvoeringsbesluit van
13 juli 1988 werden voor de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agent-
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schappen opgeheven door artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9
maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de
regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij die agentschappen. Dat besluit kreeg
uitwerking met ingang van 1 maart 2007.
Gezien hun noodzaak zijn de sector-, beroeps- en leertijdcommissies steeds blijven functioneren binnen het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen. Zij vormen de link van het overheidsagentschap Syntra Vlaanderen met de concrete
opleidingsvereisten en kwalificaties op de werkvloer. De leden van deze commissies ontvangen vandaag nog presentiegelden en kostenvergoedingen die ten laste vallen van de
begroting van Syntra Vlaanderen. Zij missen voor hun huidige werking echter de nodige
rechtsgrond. Met voorliggend artikel wordt opnieuw rechtszekerheid geboden en wordt de
bestaande toestand geregulariseerd via een decretale heronderbouwing. Door deze regularisering worden geen extra kosten gegenereerd. Concreet bedraagt het budget voor de
sector-, beroeps- en leertijdcommissies 100.000 euro op jaarbasis.
De sector-, beroeps- en leertijdcommissies zijn binnen de werking van het Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen van zeer groot belang. Ze
bestonden reeds onder het Nationaal Coördinatie- en Overlegcomité voor Voortdurende
Vorming van de Middenstand, dat in 1976 werd opgericht. Hun werking steunt op een
gestructureerde samenwerking van de overheid met de verschillende bedrijfssectoren. Die
commissies worden betrokken bij het opstellen en actualiseren van de programma’s van de
vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen.
De vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen is geen onderwijs
in de strikte betekenis van het woord. De uitoefening van het beroep staat centraal. Dat
wordt onder andere geïllustreerd door de positionering van het Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen onder de beleidspoot Werk van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
Het opleidingssysteem moet dan ook de nauwe band met de beroepswereld benadrukken.
De aard van het systeem moet dat eigen karakter, de eigen doelstellingen, vertalen met
een eigen methodiek. De vorming mag niet beperkt zijn tot een basisopleiding in enkele
beroepen, maar moet als het ware levenslang gegarandeerd zijn. De technieken evolueren
in ieder beroep snel, net zoals de vereiste kennis en de nodige beheersaspecten. Het blijft
daarom belangrijk om een beroep te doen op de bedrijfssectoren die als eerste de behoeften detecteren en toekomstige marktleemten kunnen vaststellen. Dat is niet alleen belangrijk om zich in de snel wijzigende markt te blijven handhaven, maar ook – en stilstaan
is wel degelijk achteruitgaan – om nieuwe uitdagingen tegemoet te gaan. Daarop verder
bouwend, moet ook de vorming van zelfstandigen en kmo’s tijdig op die nieuwe tendensen
kunnen inspelen, wil die haar waarde voor het heden en de toekomst kunnen aantonen.
Het betrekken van de bedrijfssectoren bij de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen is het sluitstuk van een allesomvattend model van werkend leren
waarbij professionele activiteit en vorming hand in hand gaan. Door de bedrijfssectoren
te betrekken bij de vorming verbetert ook de kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak
ervan.
Dit artikel komt daaraan tegemoet.
Ook de vroegere presentiegelden en kostenvergoedingen van de leden van de commissies
die vastgelegd waren in voormeld maar opgeheven besluit van de Vlaamse Regering van
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27 januari 1988, kunnen via een nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering in continuïteit
worden doorgetrokken.
Doordat het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie van start ging op 1 april
2006, moet die bepaling retroactief in werking worden gesteld.
Hoofdstuk IV. De vzw ESF-Agentschap
Het voorliggende voorstel van decreet wijzigt het decreet van 8 november 2002 houdende
de oprichting van de vzw ESF-Agentschap op een drietal vlakken.
In eerste instantie worden de opdrachten van de vzw ESF-Agentschap nader omschreven.
Daarnaast wordt in de mogelijkheid voorzien dat de Vlaamse Regering de vzw ESFAgentschap kan belasten met het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de
evaluatie en de bijsturing van andere Europese fondsen en bijhorende cofinancieringsmiddelen. Het gaat daarbij om Europese fondsen die complementair zijn aan het Europees
Sociaal Fonds. Voorbeelden van dergelijke Europese fondsen zijn:
– het Europees Globalisatiefonds (EGF), opgericht bij de verordening (EG) nr.
1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering. Het Europees Globalisatiefonds stelt middelen ter beschikking om werknemers in regio’s, bedrijfstakken,
gebieden of arbeidsmarktregio’s die door een ernstige economische ontwrichting zijn
getroffen, te helpen bij hun herintegratie. In concreto voorziet dit fonds in een financiële tegemoetkoming wanneer in een bepaalde economische sector, zoals bijvoorbeeld
de textielsector, er een plotselinge grote golf van ontslagen valt;
– het Europees Integratiefonds (EIF), opgericht bij beschikking van de Raad van 25 juni
2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van
derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma
‘Solidariteit en beheer van de migratiestromen’. Het Europees Integratiefonds stelt
middelen ter beschikking van de lidstaten om de integratie van onderdanen van derde
landen vlotter te laten verlopen.
De vormen van beheer die beide Europese financiële instrumenten behoeven, sluiten zeer
nauw aan bij die van het Europees Sociaal Fonds. De Europese Commissie vraagt trouwens om de complementariteit en de additionaliteit tussen de diverse fondsen en het ESF
van nabij te bewaken.
Daarnaast maakt deze wijziging het ook mogelijk om het eenloketprincipe in het kader
van de diverse Europese programma’s te organiseren.
Tot slot wordt de bestaande financieringsregeling gewijzigd. De Europese fondsen vragen
een cofinanciering van de lidstaat of van de regio. De bestaande financieringsregeling in
het decreet wordt gewijzigd, zodat aan de vzw ESF-Agentschap totale subsidies kunnen
worden toegekend met het oog op de cofinanciering van acties of projecten binnen de
haar toegekende opdrachten.
Aldus kan de vzw ESF-Agentschap zorgen voor de totale financiering (Europese en
Vlaamse cofinanciering) van projecten. Daardoor zal een aanzienlijke administratieve
vereenvoudiging worden doorgevoerd, aangezien promotoren nog slechts aan één enkel
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pakket van financieringscriteria zullen moeten voldoen. Voormelde wijzigingen worden
hierna verder artikelsgewijs toegelicht.
Artikel 5
Met het oog op de uitbreiding van de opdrachten van de vzw ESF-Agentschap wordt de
structuur van artikel 2, §3, aangepast.
Het huidige eerste lid van paragraaf 3 wordt hernummerd tot punt 1°. Tegelijkertijd
worden de bestaande opdrachten van de vzw ESF-Agentschap nauwkeuriger omschreven als “het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing
van het Europees Sociaal Fonds”. In de praktijk hielden “het beheer en de uitvoering”
die opdrachten immers in. De evaluatieopdracht betreft de ESF-programmering en doet
geen afbreuk aan de beleidsondersteunende taken van de departementen, onder meer die
betreffende de aansturing en de voortgangsbewaking van beleidsuitvoering jegens de verzelfstandigde agentschappen, als bepaald in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18
juli 2003.
In het tweede lid van punt 1° wordt verduidelijkt dat deze opdracht ook inhoudt dat de
vzw ESF-Agentschap optreedt als management- en certificeringsautoriteit.
Het huidige tweede lid van paragraaf 3 wordt hernummerd tot punt 2°. In de bestaande
omschrijving wordt tevens verduidelijkt dat de opdrachten van de vzw ESF-Agentschap
zowel het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing van
de Vlaamse cofinancieringsmiddelen inhouden.
Aan paragraaf 3 wordt tot slot een extra lid toegevoegd. Op grond van deze bepaling kan
de Vlaamse Regering de vzw ESF-Agentschap ook belasten met het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing van andere Europese fondsen
en bijhorende cofinancieringsmiddelen. In dat geval treedt de vzw ESF-Agentschap ook
op als management- en certificeringsautoriteit.
De Vlaamse Regering kan de uitoefening van voormelde opdrachten door de vzw ESFAgentschap afhankelijk stellen van aanvullende voorwaarden. Die voorwaarden kunnen
bijvoorbeeld verband houden met het uitwerken van structurele maatregelen om een vermenging van geldstromen te vermijden.
Artikel 6
Dit artikel voorziet in een wijziging van artikel 3, §4, van het decreet. Op grond van deze
bepaling wordt de bestaande financieringsregeling van de vzw ESF-Agentschap gewijzigd,
zodat de Vlaamse Regering totale subsidies kan toekennen met het oog op de cofinanciering van de acties of projecten binnen de toegekende opdrachten. Die totale subsidies
moeten per beheerd fonds worden ingeschreven in de uitgavenbegroting.
Hoofdstuk V. Diverse wijzigingen ingevolge Beter Bestuurlijk Beleid
Artikel 7 tot en met 11
Ingevolge de bestuurlijke hervormingsoperatie Beter Bestuurlijk Beleid (kaderdecreet
Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003) werden aan het extern verzelfstandigd agentschap
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie opdrachten toebedeeld
betreffende de private arbeidsbemiddeling, de sociale werkplaatsen, en het derde arbeidscircuit (DAC). Die bepalingen voorzien in de juridische toebedeling van de opdrachten.
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Deze wijzigingen treden met ingang van 1 april 2006 in werking in overeenstemming met
het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het
beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
Hoofdstuk VI. Sectorconvenants Vlaams Werkgelegenheidsbeleid
Artikel 12, 13 en 14
Voorliggende artikelen wijzigen artikel 4, derde lid, artikel 6 en artikel 9 van het decreet
betreffende de sectorconvenants in het raam van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid.
Conform de gangbare praktijk werden de sectorconvenants afgesloten op basis van een
door het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) goedgekeurd modelconvenant. Die praktijk werd vertaald naar artikel 4, derde lid, van het decreet. VIONA-onderzoek (VIONA: Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering)
naar de werking van de sectorconvenants toont echter aan dat die manier van werken de
dynamiek niet altijd ten goede komt. Via voorliggende decreetswijziging wordt aan de
sectoren een leidraad aangeboden als inhoudelijk kader. Die leidraad dient als basis en als
toetssteen voor sectorspecifieke engagementen en acties. De leidraad kan diverse vormen
aannemen (handleiding, nota enzovoort), en is niet beperkt tot die van een modelconvenant.
De looptijd van het sectorconvenant wordt gewijzigd in die zin dat het sectorconvenant
kan worden afgesloten voor een looptijd van maximaal twee jaar. Het huidige artikel 6
waarin een vaste duurtijd van twee jaar wordt vastgesteld, staat een flexibele aanpak van
de sectorconvenants als werkgelegenheidsinstrument in de weg. Een flexibele looptijd
maakt het mogelijk de convenantenwerking te synchroniseren, en te voorzien in een aanpak op maat van de sector.
Als gevolg van de voormelde wijziging in artikel 6 van het decreet wordt noodzakelijkerwijs eveneens het voortgangskader en het evaluatiekader als bepaald in artikel 9 gewijzigd.
Dat kader wordt afgestemd op de flexibele looptijden van de convenanten. Het artikel
verleent de Vlaamse Regering de mogelijkheid om de wijze van rapportering, zowel die
inzake de voortgangsrapportering als die inzake de eindrapportering, nader te bepalen,
met inbegrip van de timing inzake de voortgangsrapportering.
Matthias DIEPENDAELE
Koen VAN DEN HEUVEL
Bart VAN MALDEREN
Helga STEVENS
Jan LAURYS
Güler TURAN
Robrecht BOTHUYNE
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VOORSTEL VAN DECREET
Hoofdstuk I. Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Hoofdstuk II. Bekrachtigingen in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 houdende de toewijzing
van de goederen, de rechten en de verplichtingen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan
het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en aan het Departement
Werk en Sociale Economie wordt bekrachtigd.
Art. 3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van
de goederen, de rechten en verplichtingen van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
Ondernemen (VIZO) aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen en aan het
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen wordt bekrachtigd.
Hoofdstuk III. Syntra Vlaanderen – oprichting van sector-, beroeps- en leertijdcommissies
Art. 4. Aan artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen,
wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§2. De raad van bestuur kan sector-, beroeps- en leertijdcommissies oprichten waarvan
het de bevoegdheden en de samenstelling bepaalt. Die commissies hebben tot opdracht de
raad van bestuur en/of de praktijkcommissie in hun taak voor te lichten. Zij zijn samengesteld uit personen die zijn voorgedragen door de organisaties die betrokken zijn bij de
toepassing van de wetten, decreten en besluiten voor de uitvoering waarvan het Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen verantwoordelijk is, of uit
personen die gekozen zijn wegens hun bijzondere bevoegdheid.
De Vlaamse Regering bepaalt de hoogte van hun vergoeding.”.
Hoofdstuk IV. De vzw ESF-Agentschap
Art. 5. In artikel 2 van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de
vzw ESF-Agentschap, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006 en 29 juni 2007,
wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:
“§3. De vzw ESF-Agentschap wordt belast met de volgende opdrachten:
1° het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing van het
Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Overeenkomstig artikel 162 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap heeft het Europees Sociaal Fonds tot doel
binnen de Unie de tewerkstelling te vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobiliteit van de werknemers te bevorderen, alsmede de aanpassing aan veranderingen
in het bedrijfsleven en in productiestelsels gemakkelijker te maken, met name door
beroepsopleiding en omscholing. De vzw ESF-Agentschap treedt op als managementautoriteit en certificeringautoriteit;
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2° het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing van
de Vlaamse cofinancieringsmiddelen die de Vlaamse Regering heeft toegewezen.
Onder de voorwaarden die nader te bepalen zijn door de Vlaamse Regering, kan de
Vlaamse Regering de vzw ESF-Agentschap belasten met het beheer, de voortgangsbewaking, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing van andere Europese fondsen en
de bijbehorende cofinancieringsmiddelen. De vzw ESF-Agentschap treedt daarbij op
als managementautoriteit en certificeringautoriteit.”.
Art. 6. In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2007, wordt
paragraaf 4 vervangen door wat volgt:
“§4. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om jaarlijks vanuit de Vlaamse uitgavenbegroting middelen via totale subsidies toe te kennen aan de vzw ESF-Agentschap die,
in overeenstemming met de reglementen en besluiten die de Vlaamse Regering heeft uitgevaardigd, worden toegewezen voor de cofinanciering van acties of projecten van de
opdrachten, vermeld in artikel 2, §3.”.
Hoofdstuk V. Diverse wijzigingen ingevolge Beter Bestuurlijk Beleid
Art.7. In artikelen 16, 17 en 23 van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot
opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector worden de woorden “de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening” telkens vervangen door de woorden “het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie”.
Art. 8. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden “administrateur-generaal
van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening” vervangen door de woorden “leidend ambtenaar van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie”.
Art. 9. In artikel 2 van het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen wordt punt
2° vervangen door wat volgt:
“2° het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat behoort tot het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie;”.
Art. 10. In artikelen 7, §1, en 8, §2, van hetzelfde decreet worden de woorden “de administratie” telkens vervangen door de woorden “het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en
Sociale Economie”.
Art. 11. In artikel 16, §2, 4°, van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de
private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest worden de woorden “het Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap” vervangen door de woorden “het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie”.
Hoofdstuk VI. Sectorconvenants Vlaams Werkgelegenheidsbeleid
Art. 12. In artikel 4 van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de sectorconvenants
in het raam van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid wordt het derde lid vervangen door
wat volgt:
“Op basis van dat overleg maakt de Vlaamse Regering een leidraad op die wordt gebruikt
om de sectorconvenants af te sluiten.”.
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Art. 13. In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt tussen de woorden “van” en “twee jaar”
het woord “maximaal” ingevoegd.
Art. 14. Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 9. De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties bezorgen ter verantwoording en ter evaluatie van het sectorconvenant een voortgangsrapport en/of een
eindrapport aan de administratie. Het eindrapport wordt bezorgd een maand na het verstrijken van de looptijd van het sectorconvenant.
Het voortgangsrapport en/of het eindrapport omvatten:
1° de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan;
2° de toetsing van de realisaties aan de voortgangsindicatoren en de doelstellingen die
vermeld zijn in het sectorconvenant en het actieplan;
3° de verantwoording van het gebruik van de ontvangen subsidiebedragen.
De Vlaamse Regering bepaalt nader de vorm, de inhoud van het voortgangsrapport
en/of van het eindrapport, evenals het tijdstip voor de indiening van het voortgangsrapport.”.
Hoofdstuk VII. Inwerkingtreding
Art. 15. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van
artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2006, en artikelen 2, 4, 7, 8, 9, 10
en 11 die uitwerking hebben met ingang van 1 april 2006.
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