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DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN  

  

  

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING  
  

Betreft:  Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedure 

tot toekenning of weigering van de vergunning als private uitbetalingsactor 

voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de 

procedure bij vrijwillige stopzetting van activiteiten door een vergunde private 

uitbetalingsactor 

 

  Definitieve goedkeuring 

Bijlagen:  

- het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering; 

- het advies 62.166/1 van de Raad van State van 19 oktober 2017.  

 

1. INHOUDELIJK  

1.1 Situering en context  

Het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling 

van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen 

voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 

betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (hierna genoemd decreet Vlaams Agentschap 

Toelagen Gezinsbeleid), werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 

7 juli 2017 (VR 2017 0707 DOC. 0067) en gepubliceerd in het staatsblad op 8 augustus 

2017. 

 

Voorliggend ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreft de uitwerking van 

de aanvraagprocedure overeenkomstig hoofdstuk 6 van het decreet Vlaams 

Agentschap Toelagen Gezinsbeleid om de private uitbetalingsactoren te vergunnen die 

naast de publieke uitbetalingsactor de uitbetalingsfunctie met betrekking tot de 

toelagen in het kader van het gezinsbeleid op zich zullen nemen en een procedure in 

geval van stopzetting van activiteiten door een vergunde private uitbetalingsactor.  

Dit ontwerp van besluit werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 

september 2017 (VR 2017 1509 DOC.0887-1BIS, VR 2017 1509 DOC.0887-2BIS en 

VR 2017 1509 DOC.0887-3). Voor een uitgebreide toelichting bij het voorliggend 

ontwerp verwijzen we naar de nota bij de principiële goedkeuring (VR 2017 1509 

DOC.0887-1BIS). 
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1.2. Gevolggeving Advies Raad van State 

 

De Raad van State verleende haar advies nr.62.166/1 op 19 oktober 2017. De 

volgende aanpassingen werden doorgevoerd ingevolge het advies: 

 

- de rechtsgrond werd overeenkomstig aangepast in de aanhef;  

- het schrappen van het beslissingskader dat als bijlage bij het ontwerpbesluit was 

gevoegd, aangezien de Raad van State oordeelt dat de Vlaamse Regering enkel over 

een procedurele delegatie beschikt en niet over een inhoudelijke decretale delegatie 

(zie artikel 29 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende het Agentschap voor de 

uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid). Het beslissingskader 

zoals opgenomen in bijlage bij VR 2017 1509 DOC.0887-1BIS zal door Kind en Gezin 

verder gehanteerd worden als referentiekader.  

- de inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2017. Overeenkomstig het advies van 

de Raad van State treden de bepalingen die betrekking hebben op de procedurele 

aspecten van de oprichting van het agentschap en de bepalingen die betrekking 

hebben op de vergunningsprocedure voor de private uitbetalingsactoren in werking op 

1 november 2017 en de overige bepalingen die betrekking hebben op de opdrachten 

en werking van het agentschap en de private uitbetalingsactoren treden in werking op 

1 januari 2019. 

 

In artikel 7 van voorliggend ontwerp werd na het advies van de Raad van State een 

ontbrekend procedureel element toegevoegd. Indien in de vergelijkende procedure 

een bezwaar wordt ingediend, blijft de procedure voorlopig tot in voorkomend geval 

het bezwaar wordt afgewezen (beslissing administrateur-generaal blijft overeind) of 

aangenomen (minister dient te beslissen), waarna de definitieve beslissing aan alle 

aanvragers gelijktijdig wordt betekend. Aangezien dit een louter procedureel element 

betreft wordt het advies niet opnieuw voorgelegd aan de Raad van State.  

 

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

GEMEENSCHAP  

2.1  Financiële weerslag van het voorstel (en vereiste kredieten)  

Dit ontwerp van besluit regelt de aanvraagprocedure om een vergunning te verkrijgen 

ter uitvoering van hoofdstuk 6 van het decreet Vlaams Agentschap Toelagen 

Gezinsbeleid waarvoor begrotingsakkoord werd verleend op 14 december 2016. Dit 

ontwerp van procedurebesluit heeft zelf geen financiële weerslag.  

 

2.2  Inspectie van Financiën  

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, met referentienummer 

GST/MDM/17/0246 werd verleend op 21 augustus 2017.  
 

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN  

Personeel: Het voorstel heeft geen weerslag op de personele middelen van de lokale 

besturen.  

Werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de 

lokale besturen.  
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Investeringen en schulden: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg. 

Ontvangsten: het voorstel heeft geen bijkomende ontvangsten als gevolg  

Conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.  

 

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 

PERSONEELSBUDGETTEN  

Dit voorstel heeft geen effect op de personeelsformatie noch op het personeelsbudget. 

 

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING  

Het bijgaande voorontwerp van decreet werd aangepast aan het wetgevingstechnisch 

en taalkundig advies met refertenummer 2017/263 van 11 augustus 2017.  

6. VOORSTEL VAN BESLISSING  

De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het bijgaande ontwerp 

van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedure tot toekenning 

of weigering van de vergunning als private uitbetalingsactor voor de uitbetaling van 

toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de procedure bij vrijwillige stopzetting 

van activiteiten door een vergunde private uitbetalingsactor.  

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,   

 

 

 

 

 

 

Jo VANDEURZEN   


