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Algemene beschouwingen 

Tijdens zijn vergadering van 8 april 2014 heeft het Overlegplatform van de sociale economie het 
voorstel onderzocht voor de verdeling van de financiering 2014 onder de erkende IO en PIOW. Dit 
voorstel is opgesteld door de Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie – Brussel 
Economie en Werkgelegenheid – van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) (hierna “het 

Bestuur” genaamd). 

Het Platform heeft akte genomen van de tabel voor de verdeling van de financiering die werd 
opgesteld in functie van het beschikbaar budget, op basis van de verdeelsleutel die sedert 2008 
wordt toegepast (zonder uitzondering). In deze tabel is dit jaar een forfaitaire verhoging opgenomen 
(€ 11.926,95 + € 584,50) voor elk project dat het maximum niet bereikt, met het doel het nog 
beschikbaar budget te verdelen volgens de ramingen van het Bestuur. 

Het Platform stelt vast dat de begrotingsallocatie voor de financiering van de PIOW en IO nog kon 
worden verhoogd voor 2014, ook al volstaat het bedrag nog steeds niet om de projecten te 
financieren overeenkomstig de ordonnantie van 18 maart 2004 die nog steeds van toepassing is. 

Volgens het Platform voldoet de lineaire verdeling van het beschikbaar budget niet met het oog op 
de verdeling van het resterend budget (kolom 8 en 9 van de 2de fase van de tabel van het Bestuur). 

Het Platform stelt vast dat zijn standpunt verdeeld is wat betreft het advies dat moet worden 
uitgebracht over de financiering van de PIOW en IO in 2014, en 

brengt bijgevolg een verdeeld advies uit dat de uiteenlopende standpunten weergeeft die binnen het 
Platform zijn geformuleerd, zoals voorzien in zijn huishoudelijk reglement1.     

Eén lid brengt een gunstig advies uit over de door het Bestuur voorgestelde verdeling, want zij wenst 
elke rechtsonzekerheid te vermijden die zou ontstaan indien de huidige verdeelsleutels voor de 
verdeling van de financiering zouden worden gewijzigd in functie van de criteria van een ordonnantie 
die nog niet in werking is getreden. 

Vier leden verstrekken een ongunstig advies want zij wensen een advies uit te brengen over een 
nieuwe verdeling van de financiering op basis van criteria, aldus vooruitlopend op deze bepaald in de 
ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van de 
inschakelingsondernemingen en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid met het oog op de verlening van toelagen. Deze ordonnantie is nog niet in werking 
getreden.  

                                                           
1 Artikel 16 van het HR :  
De adviezen en voorstellen van het Platform worden voorgesteld in de vorm van verslagen, die het standpunt van het Platform uitdrukken 
zoals dit uit zijn beraadslagingen is voortgevloeid. Wanneer er geen unanimiteit is, worden de adviezen en voorstellen voorgesteld in de 
vorm van verslagen, die de verschillende standpunten weergeven die in zijn midden werden uitgedrukt. Na afloop van de beraadslagingen 
betreffende een advies of een voorstel maakt het secretariaat de tekst op, die naar de effectieve en plaatsvervangende leden van het 
Platform wordt verstuurd. 



   

Bijzondere beschouwingen 

Na tijdens zijn zitting van 26 maart 2014 een gunstig advies te hebben verstrekt voor de cvba so 
“Permafungi” na haar ontwikkelaars en hun verbintenissen te hebben gehoord, is het Platform 
voorstander van de opname van deze vennootschap in de lijst van ondernemingen die tenminste 
tijdens een gedeelte van het jaar 2014 kunnen worden gefinancierd. De vennootschap kan immers 
worden erkend door de minister. De financiering gaat in vanaf de erkenning of vanaf de effectieve 
datum waarop met de activiteit wordt gestart. 

Na tijdens de zitting kennis te hebben genomen van een betwisting door de vzw “Centre familial de 
Bruxelles” van de berekening van haar percentage doelpubliek (“foto” van het aantal VTE doelpubliek 
op 17.02.2014) door het Bestuur, vraagt het Platform om na te gaan of het de betwisting wel degelijk 
heeft ontvangen, om desgevallend het gegrond karakter ervan te onderzoeken en om 
dienovereenkomstig over te gaan tot de aanpassing van de bedragen van de betoelaging.  
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