DE VLAAMSE MINISTER BEVOEGD VOOR ONDERWIJS
DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling
van de nadere regels voor het toekennen van een sociale
toeslag
Definitieve goedkeuring

Bijlagen:
- het ontwerpbesluit;
- het advies van de Raad van State, met als referentie 64.050/1/V van 6 september 2018.

1. INHOUDELIJK
1.1

SITUERING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering voorliggend ontwerpbesluit principieel goed
(VR 2018 2007 DOC.0944/1BIS en DOC.0944/2BIS)
1.2

CONTEXT

Op 18 april 2018 werd het nieuwe decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid aangenomen in het Vlaams Parlement. Op 27 april 2018 werd het bekrachtigd
en afgekondigd door de Vlaamse Regering.
Het decreet kwam tot stand naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Met dit nieuwe
decreet wordt er expliciet voor gekozen om werk te maken van een sterk geïntegreerd
gezinsbeleid, waarbij alle kinderen en gezinnen maximaal versterkt en ondersteund worden
doorheen hun ontwikkeling.
In dit kader werd beslist om gezinnen met een laag inkomen, onafhankelijk van hun
socio-professionele situatie, een sociale toeslag bovenop de gezinsbijslag toe te kennen.
De sociale toeslag is afhankelijk van de gezinsgrootte.
Deze regeling wordt in voorliggend ontwerpbesluit verder uitgewerkt en geeft invulling aan
de delegatie die in het voormelde decreet aan de Vlaamse Regering toegekend werd om te
bepalen met welke inkomsten en van welke personen rekening wordt gehouden om het
gezinsinkomen vast te stellen, de periode waarin de sociale toeslag wordt toegekend en de
gezinsgrootte. Er wordt eveneens invulling gegeven aan de delegatie om een
alarmbelprocedure uit te werken voor de toekenning van het recht op een sociale toeslag.
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1.3

GEVOLGGEVING ADVIES RAAD VAN STATE

De Raad van State leverde haar advies met als referentie 64.050/1/V af op 6 september
2018.
Het ontwerp van besluit is aangepast aan het advies van de Raad van State.
De rechtsgronden in de aanhef werden overeenkomstig het advies aangepast. Daarnaast
werden een verwijzing naar andere wetteksten in artikel 15 en artikel 17 overeenkomstig
het advies van de Raad van State gecorrigeerd.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP
2.1

ADVIES VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN

De budgettaire weerslag kan worden opgevangen binnen het budgettair kader, zoals dat
werd vastgelegd in de conceptnota “Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat”.
De bepalingen in voorliggend BVR stroken met de aannames die werden gehanteerd bij de
simulaties m.b.t. de sociale toeslagen (tweede pijler) in dit kader.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 21 juni 2018. De
Inspectie stelt dat het begrotingsakkoord vereist is.
2.2

BEGROTINGSAKKOORD

Het gunstig begrotingsakkoord werd verleend op 13 juli 2018. Overeenkomstig het
begrotingsakkoord zal de toekenning van de sociale toeslagen opgevolgd worden binnen
het monitoringcomité in de schoot van Kind en Gezin waarna de Vlaamse Regering
maatregelen kan treffen binnen het decretaal bepaalde kader. De werkingskosten van de
uitbetalingsactoren zullen worden opgevangen binnen de beschikbare kredieten.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Dit voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN
DE PERSONEELSBUDGETTEN
De personele kosten zijn voorzien en kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare
enveloppe voor betalings- en administratiekosten.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
1 Het bijgaande ontwerpbesluit aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig
advies nr. 2018/245 van 7 juni 2018.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het bijgaande ontwerpbesluit
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een
sociale toeslag.

De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs,

Hilde CREVITS
De Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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