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De op 31 december 2015 beschikbare saldi van het Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen worden
overgedragen aan het Hermesfonds.”.
Hoofdstuk 7. Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling 1. Correctiefactor loonsubsidies
Art. 39. In artikel 23 van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van
de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding wordt paragraaf 10
opgeheven.
Art. 40. In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 9 opgeheven.
Afdeling 2. Fonds CED-ECP
Art. 41. Aan artikel 18, derde lid, van het decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011, vervangen bij
het decreet van 19 december 2014, worden de woorden “en de middelen die het
Vlaams Audiovisueel Fonds ter beschikking stelt van de Creative Europe Desk”
toegevoegd.
Afdeling 3. Aanpassing decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
Art. 42. In artikel 13 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd
jeugd- en kinderrechtenbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

in paragraaf 1, tweede lid, wordt de laatste zin opgeheven;

2°

paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 43. Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die in 2014 of 2015 werden
gesubsidieerd op basis van artikel 13, §2, of waarvan in 2015 vastgesteld werd
dat ze aan de normen van artikel 13, §2, beantwoordden, kunnen tot uiterlijk vier
jaar nadat ze op basis van artikel 13, §2, een subsidietoezegging kregen, een basissubsidie krijgen van 55.000 euro, op voorwaarde dat ze minimaal drie modules
realiseren van de modules die in aanmerking komen voor de erkenning van een
landelijk georganiseerde jeugdvereniging. De module, vermeld in artikel 9, §2,
eerste lid, 1°, kan ten hoogste tweemaal in aanmerking worden genomen.
Verenigingen informatie en participatie die in 2014 of 2015 werden gesubsi
dieerd op basis van artikel 13, §2, of waarvan in 2015 vastgesteld werd dat ze aan
de normen van artikel 13, §2, beantwoordden, kunnen tot uiterlijk vier jaar nadat
ze op basis van artikel 13, §2, een subsidietoezegging kregen, een basissubsidie
krijgen van 55.000 euro, op voorwaarde dat ze minimaal drie modules realiseren
van de modules die in aanmerking komen voor de erkenning van een vereniging
informatie en participatie. Daarbij worden de modules, vermeld in artikel 10, §2,
eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5° en 7°, elk maximaal tweemaal in aanmerking genomen
en moet de module, vermeld in artikel 10, §2, eerste lid, 6°, minstens eenmaal
gecombineerd worden met de module, vermeld in artikel 10, §2, eerste lid, 4°.
Cultuureducatieve verenigingen die in 2014 of 2015 werden gesubsidieerd op
basis van artikel 13, §2, of waarvan in 2015 vastgesteld werd dat ze aan de normen van artikel 13, §2, beantwoordden, kunnen tot uiterlijk vier jaar nadat ze op
basis van artikel 13, §2, een subsidietoezegging kregen, een basissubsidie krijgen
van 55.000 euro, op voorwaarde dat ze minimaal drie modules realiseren van de
modules die in aanmerking komen voor de erkenning van een cultuureducatieve
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vereniging. Daarbij wordt minimaal een module gerealiseerd in de vrije tijd en kan
de module, vermeld in artikel 11, §2, eerste lid, 4°, maximaal eenmaal ingebracht
worden.
De verenigingen bedoeld in het eerste tot derde lid die in 2015 ook variabele
subsidies ontvangen, komen tot eind 2017 verder in aanmerking voor de toekenning van deze variabele subsidies.
Hoofdstuk 8. Werk en Sociale Economie
Afdeling 1. Indieningstermijn betaald educatief verlof
Art. 44. In artikel 137bis, §1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989 en gewijzigd bij de
wet van 17 mei 2007 en het koninklijk besluit van 28 maart 1995, worden tussen
het tweede en het derde lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:
“De termijn, vermeld in het eerste lid, wordt voor het schooljaar 2014-2015 herleid
tot een jaar en drie maanden.
De termijn, vermeld in het eerste lid, wordt vanaf het schooljaar 2015-2016
herleid tot een jaar.”.
Afdeling 2. Oprichting begrotingsfonds terugvorderingen VCF
Art. 45. §1. Er wordt een fonds opgericht binnen het Departement WSE voor de
uitvoering van projecten die tot stand komen met cofinanciering van de Europese
Unie. Dit fonds is een begrotingsfonds als bedoeld in artikel 12 van het decreet van
8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning
van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het
Rekenhof, hierna het fonds te noemen.
§2. De inkomsten van het fonds worden gespijsd door de terugvorderingen van
subsidies of bedragen voor de financiering van overeenkomsten betreffende de
Vlaamse cofinanciering van ESF-projecten, die door de begunstigden niet of op
onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende
wordt verantwoord.
§3. De inkomsten van het fonds mogen aangewend worden voor uitgaven voor
diensten, werking, exploitatie en uitrusting, voor zover deze uitgaven verband
houden met de realisatie van de projecten met cofinanciering van de EU.
Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming
Afdeling 1. Uitzonderlijke maatregel geïntegreerd onderwijs 2015-2016 buiten
gewoon basisonderwijs
Art. 46. Met het oog op het in overeenstemming brengen van overschotten en tekorten aan begeleidingseenheden geïntegreerd onderwijs worden in het schooljaar
2015-2016 volgende afwijkingen voorzien in het buitengewoon basisonderwijs:
1° afwijkingen op de artikelen 142 en 153bis van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997:
a) ook de lestijden en uren toegekend overeenkomstig artikel 155 kunnen
worden overgedragen;
b) de overdracht kan gebeuren tot 1 november 2015;
c) de overdracht kan meer bedragen dan 3% van het totale lestijden- en
urenpakket met inbegrip van de lestijden en uren toegekend in het kader
van artikel 155;
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