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Tijdens zijn vergadering van 24 april 2009 heeft het Overlegplatform van de Sociale 

Economie het voorstel onderzocht van de Directie Werkgelegenheidsbeleid en de Meerwaar-

deneconomie van het Bestuur van het BHG en van de Minister van Tewerkstelling en Sociale 

Economie met betrekking tot de verdeling van de financiering 2009 aan de IO en PIOW.   

Voorafgaand dient gezegd dat het Platform ermee instemt om de vzw Convivium op te nemen 

in de groep van erkende verenigingen die kunnen worden gefinancierd. Inderdaad, het 

Platform is van oordeel dat de wijzigingen aangebracht door de vzw aan zijn statuten 

toereikend zijn. Deze verwijzen nu naar de socio-professionele inschakeling van 

werkzoekenden, zoals gevraagd. 

Mits deze wijziging die moet worden aangebracht in de tabel van de verdeling van de 

financiering, brengt het Platform een positief advies uit (één gemotiveerde onthouding – zie 

hieronder) met betrekking tot de voorgestelde verdeelsleutel van de financiering 2009. Deze 

moet toelaten om reeds erkende projecten verder te zetten en nieuwe projecten te financieren 

die zijn erkend in het kader van de oproep voor 2009. 

De verdeelsleutel is opgesteld op basis van de volgende principes : 

- Overname van de criteria gehanteerd voor 2008 : 

 De sleutel eerbiedigt de schijven voorzien in de ordonnantie, bestaande uit 4 

werknemers doelpubliek. De bedragen toegekend per schijf houden rekening met een 

bepaalde degressiviteit per hogere schijf. 

 Voor de projecten, die de toegelaten limiet bereiken (d.w.z. het bedrag voorzien door 

de ordonnantie of het bedrag aangegeven in hun financieringsaanvraag en dat reeds 

lager is dan wat de ordonnantie voorziet), overtreft het bedrag verleend aan de 

projecten niet het gevraagd bedrag. 

 Men cumuleert de VTE van de structuren met twee erkenningen om hun toelage te 

berekenen.  

- De financiering gaat in vanaf de erkenning of vanaf het ogenblik waarop de activiteit 

daadwerkelijk van start gaat. 

De toepassing van deze principes heeft tot gevolg dat de middelen voorzien op de 

basisallocatie betreffende de ordonnantie “sociale economie” licht ontoereikend zijn. Net 

zoals tijdens de vorige jaren zou er een kleine bijdrage moeten komen van de basisallocatie 

“facultatieve toelagen sociale economie”. De leden van het Platform dringen aan op het 

belang van deze overschrijding om de stabiliteit te verzekeren van de erkende en 

gefinancierde structuren. 

In de context van de economische crisis die we vandaag kennen en van de negatieve impact 

van deze crisis op de financiële gezondheid van ons Gewest, verwelkomen de representatieve 
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werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie (ACFI-FIAS, FEBISP, 

Ressources  en SOCIARE) de verhoging van het budget (van € 4.500.000 in 2007 tot € 

5.000.000 in 2008 – een budget dat trouwens 14-maal groter is dan in 2005), evenals het werk 

dat is geleverd door het Bestuur en het Kabinet om te komen tot een verdeling van deze som 

onder de operatoren.   

Zij formuleren bovendien de volgende beschouwingen die moeten bijdragen tot de reflectie 

over het onderzoek naar pistes voor een hervorming van de ordonnantie van 20 maart 2004 

betreffende de erkenning en de financiering van de PIOW en IO. 

De oplossingen, die tot op heden werden gevonden op het niveau van het Platform om te 

komen tot de erkenning en de financiering van de operatoren, zijn ontoereikend in 

verschillende opzichten : 

- Het benodigd budget, rekening houdend met het aantal erkende structuren, de VTE 

doelpubliek en de categorieën opgenomen in de tabel – bij een strikte toepassing van 

de ordonnantie en zonder budgettaire beperkingen - zou 8 miljoen euro bedragen. 

Welnu, het huidig budget bedraagt 5 miljoen euro. Deze situatie vereist dan ook (de 

actoren inzake sociale economie, het Bestuur en de Minister) de opstelling van 

toekenningscriteria – die hun nut hebben bewezen om de situatie te ontwarren tijdens 

de vorige jaren – die evenwel een gebrek aan duidelijkheid en billijkheid in de duur 

zouden kunnen vertonen.  

- Voornoemde organisaties zijn van mening dat hun rol erin bestaat, zich uit te spreken 

over globale regels, principes en mechanismen voor de toekenning van de 

financieringen, niet over individuele gevallen. 

- Zij herinneren eraan dat de rol van het Platform er met name in bestaat, na te denken 

over de ontwikkeling van de strategie voor de sociale economie. De leden betreuren 

dat dit aspect lichtelijk uit het oog werd verhuld ingevolge de moeilijke uitvoering van 

de ordonnantie van 2004 betreffende de sociale economie te Brussel.  

- Zij pleiten in deze zin voor een mechanisme dat op objectieve wijze rekening houdt 

met het volume van de VTE doelpubliek en het systeem van de schijven. Zij wensen 

bovendien dat de berekeningscriteria aangenomen door het Bestuur zouden gekend 

zijn door de operatoren opdat deze laatsten hun aanvraag en dossier met kennis van 

zaken zouden kunnen beheren.  

-  De organisaties herinneren aan de steeds grotere moeilijkheid om nieuwe structuren te 

erkennen, de ontwikkeling van de werkgelegenheid van het doelpubliek te bevorderen 

en om een plafonnering te moeten hanteren van de financieringen van de grootste 

structuren.  

Door ACFI-FIAS, FEBISP, Ressources en SOCIARE worden momenteel oplossingen 

onderzocht, en zij bevestigen nogmaals dat zij bereid zijn om deel te nemen aan de opstelling 

van een ontwerp voor de herziening van de tekst van de ordonnantie, met inbegrip van de 

opdrachten en de modaliteiten van de werking van het Platform, op basis van de opgedane 

ervaring tijdens de eerste jaren.  

FEBECOOP onthoudt zich van een positief advies wat betreft de voorgestelde verdeling. 

Immers, FEBECOOP had in het kader van het advies van het Platform betreffende de 

financiering voor 2008 gevraagd dat men een duidelijk signaal zou geven aan de erkende 

ondernemingen en verenigingen, waarbij deze erop zouden worden gewezen dat de oplossing 

voor de verdeling 2008 provisorisch was en enkel gold voor 2008. FEBECOOP had gevraagd 

dat men vanaf 2009 de regel zou hanteren van een lineair percentage in functie van het 

beschikbaar budget.   
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