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Provinciaal reglement inzake de professionalisering van de sociale economie
in Vlaams-Brabant
Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie na advies van de
provinciale administratie, subsidies verlenen voor acties die als doel hebben de professionalisering
van de sociale economie in Vlaams-Brabant verder te stimuleren.
Artikel 2 - Begunstigden
§ 1 - Deze subsidie kan voor professionaliseringsprojecten op het grondgebied van de provincie
Vlaams-Brabant toegekend worden aan:
1° De hierna vermelde sociale economie organisaties:
a. Sociale en beschutte werkplaatsen
b. Startcentra voor sociale economie
c. Activiteitencoöperaties
d. Brugprojecten
e. Initiatieven lokale diensteneconomie
f. Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten
g. Organisaties die in aanmerking komen voor het provinciaal subsidiereglement
arbeidszorg van 30 juni 2009.
2° Verenigingen zonder winstoogmerk, vennootschappen met sociaal oogmerk en coöperaties die
niet behoren tot de Vlaams-Brabantse sociale economie, maar hun project waarvoor een
subsidie wordt aangevraagd geheel of gedeeltelijk richten op de Vlaams-Brabantse sociale
economie.
§ 2 - De in § 1.1° a. tot en met c. vermelde sociale economie organisaties moeten als dusdanig
erkend zijn door de Vlaamse overheid.
§ 3 - De in § 1.1° d. tot en met f. vermelde sociale economie organisaties moeten de vorm
aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk of een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging. Zij moeten aan de hand van hun statuten kunnen bewijzen dat het verbeteren van de
arbeidsmarktpositie van kansengroepen hun hoofdactiviteit is.
Artikel 3 - Subsidies en voorwaarden
§ 1 - De subsidies worden toegekend voor projecten die de professionaliteit van de sociale
economie ten goede komen. Deze projecten hebben betrekking op de sociale, de economische
en/of de ecologische component van de sociale economie. Loon- en werkingskosten die
onmiddellijk betrekking hebben op het professionaliseringsproject zijn eveneens vatbaar voor
subsidiëring.
§ 2 - Voor een project dat de professionaliteit doet toenemen van:
1° Eén enkele Vlaams-Brabantse sociale economie organisatie, bedraagt de subsidie 1.000
euro tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt.
2° Minstens drie Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties, bedraagt de subsidie
5.000 euro tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt.
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Artikel 4 - Aanvraagprocedure
§ 1 - De aanvraag gebeurt via het daartoe bestemde aanvraagformulier, voorzien van de vereiste
bijlagen.
Het aanvraagdossier bevat de volgende informatie:
1° Op hoeveel sociale economie organisaties op het grondgebied van Vlaams-Brabant het
project betrekking heeft.
2° Indien het project op een hoger niveau dan het provinciaal niveau wordt
ontwikkeld:
a. De vermelding van de reële projectkosten die betrekking hebben op de VlaamsBrabantse sociale economie organisaties en van de verdeelsleutel die zal
gehanteerd worden bij de verdeling per provincie van de overige projectkosten.
b. De vermelding van alle Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties die bij het
project zijn betrokken.
c. Een beschrijving van de meerwaarde die het provincieoverschrijdend project biedt
voor de sociale economie in Vlaams-Brabant.
3° Een gedetailleerde kostprijsberekening van het project.
4° De aard, afkomst en grootte van alle financieringskanalen die zullen aangewend worden ter
realisatie van het project.
5° Een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het project de professionaliteit van
de sociale economie stimuleert.
§ 2 - De in § 1.2° a. vermelde verdeelsleutel dient expliciet goedgekeurd te worden door de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
§ 3 - Het volledige aanvraagdossier dient uiterlijk twee maanden voor de start van het project
ingediend te worden via e-mail of post bij de provincie Vlaams-Brabant, dienst economie,
Provincieplein 1 te 3010 Leuven (mail: sociale.economie@vlaamsbrabant.be). De poststempel op
de briefomslag of de verzendingsdatum zoals afgedrukt op het e-mailbericht gelden als officiële
datum van ontvangst.
§ 4 - Wanneer het project de professionaliteit doet toenemen van slechts één Vlaams-Brabantse
sociale economie organisatie wordt het aanvraagdossier een 'individuele aanvraag' genoemd.
Wanneer het project de professionaliteit doet toenemen van minstens drie Vlaams-Brabantse
sociale economie organisaties wordt het aanvraagdossier een 'gezamenlijke aanvraag' genoemd.
§ 5 - Een sociale economie organisatie vermeld onder artikel 2 § 1.1° komt op jaarbasis slechts in
aanmerking voor subsidiëring van één individuele aanvraag en één gezamenlijke aanvraag. Een
organisatie vermeld onder artikel 2 § 1.2° komt op jaarbasis slechts in aanmerking voor subsidiëring
van één gezamenlijke aanvraag en kan geen individuele aanvraag indienen.
Artikel 5 - Selectie en uitbetaling
§ 1 - De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist
over het al dan niet toekennen van een subsidie. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening
gehouden met de creativiteit, het innovatieve, de doelmatigheid van het project namelijk de verhouding
tussen de benodigde financiële middelen en de verwachte output, en de mate
waarin het een lacune invult. Bij de goedkeuring van de aanvraag wordt de subsidie toegekend en
integraal vereffend.
§ 2 - Zolang een vorige subsidie die werd verleend in het kader van dit reglement overeenkomstig de
bepalingen in artikel 6 § 1.3° onvoldoende werd verantwoord, zal aan de begunstigde geen nieuwe
subsidie voor een ander professionaliseringsproject kunnen worden vereffend.
§ 3 - De provinciale subsidie wordt gestort op de door de aanvrager vermelde post- of
bankrekening.
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Artikel 6 - Verantwoording van de subsidie
§ 1 - De begunstigde is ertoe gehouden om:
1° De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend.
2° Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te
verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te
controleren.
3° Volgende verantwoordingsstukken in te dienen:
a. Een evaluatieverslag en een financieel verslag (namelijk de staat van inkomsten en
uitgaven), inclusief bewijsstukken.
b. Een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie.
De begunstigde wordt vrijgesteld van de, in het artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november
1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen,
vermelde verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand,
balans en rekeningen na realisatie van het project.
§ 2 - De in § 1 vermelde verantwoordingsstukken dienen uiterlijk vier maanden na realisatie van het
project te worden bezorgd aan de dienst economie van de provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 7 - Sancties
§ 1 - De subsidies worden steeds voorwaardelijk toegekend.
§ 2 - De Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder §3 vermelde sancties opleggen
indien de subsidieaanvrager:
1° Een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft.
2° Onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt.
3° De in artikel 6 § 2 voorgeschreven termijn voor het indienen van de stavingstukken niet
naleeft.
§ 3 - De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° De gehele of gedeeltelijke terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie.
2° De stopzetting van de verdere uitbetaling van de reeds toegekende subsidies.
3° De uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van
schriftelijke betekening van deze sanctie.
§ 4 - Indien de reëel betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit
uiteindelijk lager ligt dan het toegekend bedrag van de subsidie, dan zal de subsidie ambtshalve
verminderd worden tot de op basis van de stavingstukken aangetoonde reële prijs. In dat geval dient
het reeds te veel ontvangen subsidiebedrag door de subsidieontvanger op eenvoudig schriftelijk
verzoek terugbetaald te worden aan de provinciale overheid.
Artikel 8 - Communicatie
De subsidieaanvrager verbindt zich ertoe om bij iedere communicatie in verband met het
gesubsidieerd initiatief, op een duidelijke wijze de steun van de provincie Vlaams-Brabant te
vermelden.
Artikel 9 - Opheffingsbepaling
Het provinciaal reglement van 14 oktober 2003 inzake de toekenning van subsidies aan VlaamsBrabantse sociale economie organisaties die deelnemen aan de cursus Management in de sociale
economie van de Universiteit Antwerpen Management School wordt opgeheven.
Artikel 10 - Inwerkingstreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.
Contact
Dienst economie, tel. 016-26 72 89, sociale.economie@vlaamsbrabant.be
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