
 

Brussel, 5 maart 2004 
AG-IT/04-009 

 
 

De heer Renaat LANDUYT 
Minister vice-president van de Vlaamse regering 
Vlaams Minister van Werkgelegenheid en Toerisme 
Koolstraat       35 
 
1000       BRUSSEL 

 
 
 
Betreft : Adviesvraag wijziging modaliteiten voor doelgroepen van de opleidingscheques 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
De SERV werd op dinsdag 17 februari 2004 om advies gevraagd over aanpassingen aan de 
opleidingscheques van specifieke modaliteiten voor doelgroepen.  
 
Artikel 6 van het Besluit van 18 juli 2003 met betrekking tot de opleidingscheques voor werknemers bepaalt 
namelijk dat de SERV om advies dient gevraagd te worden bij aanpassingen van de specifieke modaliteiten 
voor doelgroepen. In het Beheerscomité van de VDAB werden deze aanpassingen voorbereid en nu door de 
minister ter advies voorgelegd aan de SERV. 
 
De opleidingscheques voor werknemers zijn een uitvloeisel van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 
2003-2004 van 21 maart 2003. Hierin werd besloten om naast de bestaande opleidingscheques voor 
werkgevers een stelsel van opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers op te zetten. 
 
Het Akkoord breidde echter ook het toepassingsgebied van de regeling voor de opleidingscheques 
werkgevers uit naar de gehele private sector voorzover die niet vervat is in een andere regeling. 
 
Het systeem van de pas ingevoerde opleidingscheques voor werknemers wordt dus reeds gewijzigd, terwijl 
de Vlaamse regering nog steeds geen gevolg gegeven heeft aan de uitbreiding van de opleidingscheques 
voor werkgevers naar de gehele private sector. Ondanks herhaaldelijk aandringen door de sociale partners 
is hier nog steeds geen uitvoering aan gegeven. Dit is onaanvaardbaar voor de raad en hij dringt er dan ook 
sterk op aan dat zo snel mogelijk het Vlaams Akkoord in zijn totaliteit wordt uitgevoerd, en meer specifiek 
vraagt de raad met aandrang aan de Vlaamse regering om de uitbreiding van de opleidingscheques voor 
werkgevers naar de gehele private sector door te voeren. 
 
Hieronder gaat de raad in op de voorgestelde aanpassingen. 

SERV-R/D-04/57 
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Bespreking van de voorgelegde aanpassingen:  

Maatregel 1:  
 
De raad vraagt dat de definitie van ‘beoogde opleiding’ ook volgende opleidingen omvat:  

 Open Universiteit (cf. bespreking in technische werkgroep); 
 de lerarenopleiding (gezien deze uit BAMA-hervorming werd gehouden), met inbegrip van GPB-

opleiding (i.e. getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid); 
 wat betreft het volwassenenonderwijs: HOKT-OSP vervangen door “hoger onderwijs ingericht door 

het onderwijs voor sociale promotie” (cf. art. 9 decreet volwassenenonderwijs). 
 
Maatregel 2: 
 

 De raad stelt voor om de beperking van de doelgroep te definiëren als ‘geen diploma hoger 
secundair onderwijs’ (i.p.v. maximaal lager secundair onderwijs). 

 tweedekansonderwijs:   
- De raad verwijst naar een akkoord dat bereikt werd in het VESOC om dit te beperken tot 

tweedekansonderwijs zoals het geldt bij de aanmoedigingspremies. Dit houdt een beperking in 
tot opleidingen zoals bedoeld in art. 1, 16° van het Besluit aanmoedigingspremies; 

- Wat het volwassenenonderwijs betreft is er volgens de raad nooit enig misverstand over 
geweest dat het stelsel van de Vlaamse premies enkel bedoeld werd voor de opleidingen die 
ressorteren onder het decreet volwassenenonderwijs (dus niet VDAB of Syntra);  

- De raad vraagt dat de ICT-basisvaardigheden uitdrukkelijk omschreven worden om te 
vermijden dat het zou gaan om eender welke computeropleiding. 

 
Inwerkingtreding: 
 

 De raad merkt op dat een besluitswijziging voor loopbaanbegeleiding perfect nu al kan gebeuren 
(het volstaat te verwijzen naar de datum van inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit bedoeld in 
het  hoofdstuk over de loopbaanbegeleiding van het Programmadecreet); 

 Wat betreft de eerste twee maatregelen was er volgens de raad afgesproken dat deze in werking 
zouden treden op 1 augustus 2004.   
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Op basis van deze bemerkingen stelt de raad volgende wijzigingen voor aan de ontwerpbesluiten: 
 

1. Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede alinea van het besluit van de Vlaamse 
regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor 
werknemers 

 
De aanhef dient aangevuld te worden met: “Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen van 19 februari 2004”. 
 
 
Artikel 1:  
“Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
- tweedekansonderwijs: het tweedekansonderwijs zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse 

regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies.” 
 
Artikel 3: 
“Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2004.” 
 

2. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 
juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers 

 
Artikel 1: 
“12° hogere studies: 
- studies die leiden tot het diploma van bachelor; 
- studies die leiden tot een diploma van hoger onderwijs, zoals bedoeld in art. 62 van het decreet van 

4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; 
- een lerarenopleiding, met inbegrip van de opleiding voor het behalen van het getuigschrift voor 

pedagogische beroepsbekwaamheid; 
- studies in het hoger onderwijs dat wordt ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, zoals 

bedoeld in artikel 9 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden 
van het volwassenenonderwijs; 

- studies aan de Open Universiteit; 
 
13° kortgeschoold: geen diploma van hoger secundair onderwijs;” 
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Artikel 2: 
De frasering “zonder diploma van hoger onderwijs” is overbodig en kan geschrapt worden. 
 
De raad vraagt om § 3 toe te voegen: 
“§ 3  Het maximaal volume zoals bedoeld in § 1 en § 2, kan voor de kansengroepen zoals bedoeld in het 
besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van art. 102 van het decreet van 19 december 2003 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004, worden verhoogd met het bedrag dat werd 
betaald voor de loopbaandienstverlening die werd aangeboden hetzij in het kader van dit decreet, hetzij 
door de VDAB”.  
 
Artikel 3: 
“De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap wordt in geval van vrijstelling verhoogd tot 100 %.  Zij wordt in 
geval van vermindering verhoogd met een bedrag gelijk aan de vermindering van de bijdrage. 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
Administrateur-generaal. 


