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Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan sociale
economie organisaties in Vlaams-Brabant
Artikel 1
§1 - Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de begroting van de gewone uitgaven van de
provincie Vlaams-Brabant, kan de deputatie, volgens de in dit reglement vastgelegde procedure,
subsidies verlenen aan sociale economie organisaties in Vlaams-Brabant.
§ 2 - Meer bepaald komen volgende sociale economie organisaties in aanmerking voor deze
subsidie:
• sociale en beschutte werkplaatsen
• startcentra voor sociale economie
• activiteitencoöperaties
Deze drie werkvormen moeten als dusdanig erkend zijn door de Vlaamse overheid.
• brugprojecten
• initiatieven lokale diensteneconomie
• opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten
Deze drie werkvormen 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 2
Voor de toepassing van dit reglement worden de volgende begrippen verduidelijkt:
• Sociale werkplaatsen creëren werkgelegenheid op maat voor personen die ten minste
vijf jaar inactief zijn. De tewerkstelling in de sociale werkplaats is voor de doelgroep een
finaliteitstewerkstelling. Zij krijgen dan ook een arbeidscontract voor onbepaalde duur.
Productiviteit gaat gepaard met aandacht voor de specifieke noden van de werknemers,
en als achterliggende motivering geldt dat arbeid wordt beschouwd als motor van de
reïntegratie van de doelgroep in de samenleving.
• Beschutte werkplaatsen zijn tewerkstellingsplaatsen voor alle werknemers met een
arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normaal economisch circuit
terechtkunnen, met specifieke aandacht voor de zwakke werknemers. De doelgroep
wordt opgevangen in een aangepaste werkomgeving en deskundig begeleid bij de
uitoefening van hun taak. Het uiteindelijk doel van de beschutte werkplaats is de
tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap met het oog op verbeterde
integratie in de maatschappij.
• Lokale diensteneconomie maakt een koppeling van de lokale behoeften aan de
tewerkstelling van kansengroepen. De subsidies lokale diensteneconomie vervangen
onder andere de experimentele financiering van de buurt- en nabijheidsdiensten.
• Startcentra voor sociale economie proberen een brug te slaan tussen de sociale en
reguliere economie met de bedoeling de economische groei van de sociale economie te
ondersteunen en het duurzaam ondernemen bij het bedrijfsleven en de openbare
besturen te stimuleren.
• Activiteitencoöperatie: kandidaat-ondernemers die werkzoekende zijn, en een eigen zaak
willen starten, kunnen daarvoor terecht bij een activiteitencoöperatie. De
activiteitencoöperatie zorgt voor de nodige omkadering en begeleiding bij de realisatie
van het ondernemersidee. Na afloop van het traject is het de bedoeling dat de
kandidaten op eigen benen kunnen staan als zelfstandige.
• Brugproject: elk project dat tot doel heeft de kansen op tewerkstelling via een
begeleide leerwerkperiode te verhogen van de leerplichtige jongeren die onderwijs
volgen met een beperkt leerplan.
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Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten: zijn projecten die de integratie op
de arbeidsmarkt beogen van kansengroepen en waarin de methodiek van de
trajectbegeleiding centraal staat. Voor de werkervaringsprojecten wordt ook de term
leerwerkbedrijven gehanteerd.
Kansengroepen: personen die wegens een cumulatie van factoren (zoals nationaliteit,
geslacht, opleidingsniveau, gezondheidstoestand) achtergesteld zijn op de arbeidsmarkt
en minder kansen hebben een betaalde baan te vinden en te houden.

Artikel 3
§ 1 - Sociale economie organisaties kunnen subsidies aanvragen voor eerstelijns- of
tweedelijnsprojecten.
• Eerstelijnsprojecten zijn projecten die zich richten op sociaal-professionele integratie
van kansengroepen en dus focussen op de begeleiding van kansengroepen naar en
tijdens hun tewerkstelling. Binnen eerstelijnsprojecten kunnen er twee soorten
onderscheiden worden: eerstelijnsprojecten gericht op doorstroming (opleiding,
begeleiding, werkervaringsprojecten en brugprojecten) of eerstelijnsprojecten gericht
op tewerkstelling (sociale en beschutte werkplaatsen en initiatieven lokale
diensteneconomie).
• Tweedelijnsprojecten echter richten zich op randvoorwaarden die de sociaalprofessionele integratie van kansengroepen kunnen bevorderen. Het zijn dus projecten
die de sociale economie in zijn geheel ondersteunen of faciliteren, zoals stimuleren van
samenwerking, ontwikkeling van nieuwe sociale economie initiatieven, sensibilisatie,
onderzoek, bekendmaking van de sociale economie ...
§ 2 - De projecten waarvoor subsidies worden gevraagd moeten worden gerealiseerd in VlaamsBrabant.
§ 3 - Organisaties kunnen subsidies aanvragen voor:
• personeels- en werkingskosten en/of afschrijvingskosten van investeringen
• investeringskosten (indien ze een aantoonbaar effect hebben op de creatie van extra
tewerkstelling), met uitzondering van aankoop van onroerend goed.
Artikel 4
§ 1 - De sociale economie organisatie moet, op straffe van verval, uiterlijk op 15 oktober van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin het project wordt georganiseerd, een aanvraagdossier indienen bij
de provincie Vlaams-Brabant. De datum van de poststempel of de datum van ontvangst van de email geldt als bewijs.
§ 2 - Dit dossier dient de volgende inlichtingen te bevatten:
• een bewijs van erkenning in het geval het een aanvraag betreft van een sociale of
beschutte werkplaats, een startcentrum voor de sociale economie of een
activiteitencoöperatie
• informatie over de aanvragende instelling en over de projectverantwoordelijke
• een omstandige omschrijving van het beoogde project
• een realistische begroting voor de realisatie van het project, rekening houdend met het
maximumbedrag van 24.750 euro van de eventuele provinciale subsidie
• de opgave van alle andere voor het project bestemde financieringsbronnen (wettelijke
basis + bedragen)
• een beschrijving van de financieringsbronnen waarop de organisatie in zijn geheel een
beroep kan doen
• de rekening waarop de subsidie eventueel kan worden gestort
Bij de aanvraag dienen tevens de statuten en eventueel het huishoudelijk reglement van de
aanvragende instelling te worden gevoegd.
Artikel 5
De ingediende aanvragen zullen worden voorgelegd aan een commissie ad hoc van deskundigen
die door de deputatie wordt samengesteld voor het beoordelen van de projecten. Deze zal een
advies uitbrengen aan de deputatie betreffende het belang en de waarde van de voorgestelde
projecten aan de hand van prioriteiten: (1) hoge prioriteit, (2) lage prioriteit, (3) geen prioriteit.
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Artikel 6
Op basis van dit advies van de deskundigen zullen door de deputatie een aantal projecten van
sociale economie organisaties worden geselecteerd en zal de subsidie per individueel project
worden vastgesteld.
Artikel 7
Het prioritair karakter (hoog-laag-geen) van de ingediende projecten zal worden beoordeeld op
basis van de volgende criteria:
§ 1 - Voor alle eerstelijnsprojecten zal gekeken worden naar:
• de kwaliteit van het project (dit is het voornaamste criterium)
• de gehanteerde methodiek
• de ruimtelijke spreiding
• het innoverend karakter: iets nieuws toevoegen aan de bestaande structuren
• de complementariteit met het bestaande aanbod van voorzieningen
• de mate van samenwerking en afstemming met andere initiatieven
• de doelgroep: hoeveel mensen worden (extra) bediend en wat zijn hun kenmerken?
Specifiek voor de initiatieven die gericht zijn op doorstroming wordt het prioritair karakter van de
voorstellen geëvalueerd op:
• de doorstromingsgerichtheid
• de vraag- en arbeidsmarktgerichtheid
• de opvolging van de doelgroep op een individuele basis
Specifiek voor de initiatieven die gericht zijn op tewerkstelling worden de projectvoorstellen
geëvalueerd op volgende criteria:
• de mate waarin een kwalitatieve tewerkstelling wordt nagestreefd
• de mate waarin ook nog andere doelstellingen worden gerealiseerd
• de mate waarin gestreefd wordt naar een verbetering van de arbeidsmarktpositie van de
doelgroepwerknemers (via opleiding, begeleiding etc.)
§ 2 - Wat betreft de tweedelijnsprojecten worden de projectvoorstellen geëvalueerd op volgende
criteria:
• de sterkte van de nood waaraan het project wil tegemoetkomen
• de mate waarin de werking van de sociale economie wordt verbeterd
Artikel 8
§ 1 - De toegekende subsidie zal maximaal 24.750 euro bedragen per project. Er zal bij de
toekenning van de provinciale subsidie rekening worden gehouden met subsidies verleend door
andere instellingen voor de realisatie van het desbetreffende project.
§ 2 - De subsidie is niet cumuleerbaar met een andere provinciale subsidie die specifiek voor de
realisatie van eenzelfde project wordt toegekend.
Artikel 9
§ 1 - Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde van de subsidie verplicht om de subsidie
te gebruiken voor het doel waarvoor ze wordt toegekend.
§ 2 - Een terugvorderbaar voorschot van 50 % van de subsidie zal worden uitbetaald op de
rekening van de aanvragende instelling nadat aan de provincie werd meegedeeld dat het project
werd opgestart.
§ 3 - De betrokken instelling zendt, drie maanden na de start van het project, een verslag aan de
provincie van maximaal vijf bladzijden over het verloop van het project en het gebruik van de
provinciale subsidie.
§ 4 - Na goedkeuring van dit verslag door de deputatie wordt het resterend saldo van 50 % van de
provinciale subsidie uitbetaald aan de instelling.
Artikel 10
§ 1 - Drie maanden na het beëindigen van het project, en alleszins uiterlijk op 31 augustus van het jaar
volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend, is de instelling verplicht om een
eindverslag in te dienen van de bereikte resultaten, evenals een gedetailleerde afrekening
betreffende het gebruik van de subsidie.
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§ 2 - Voor eerstelijnsprojecten:
• Voor subsidies aan projecten die gericht zijn op doorstroming dient het eindverslag
gegevens te bevatten in verband met:
o de kenmerken van de doelgroep
o de doorstroming van de doelgroep
•

Voor subsidies aan initiatieven gericht op tewerkstelling dient het eindverslag gegevens te
bevatten in verband met:
o het aantal (extra) mensen dat tewerkgesteld is en hun kenmerken
o de manier waarop men aan de arbeidsmarktpositie van de medewerkers heeft
gewerkt (door het aanbieden van opleidingen etc.).

§ 3 - Voor subsidies aan tweedelijnsprojecten dient het eindverslag gegevens te bevatten in
verband met:
• de mate waarin de werking van de sociale economie werd versoepeld
• de mate waarin het project is geslaagd in zijn opzet en de doelstellingen konden
worden gerealiseerd.
§ 4 - Indien de instelling de toezegging heeft gekregen van een provinciale subsidie voor een project
tijdens een bepaald jaar en het eindverslag en de rekeningen van het door de provincie
gesubsidieerd project van het voorgaand jaar nog niet werden ingediend bij de provincie, zal voor het
laatst gesubsidieerd project slechts een terugvorderbaar voorschot worden betaald van 50 %,
bedoeld in het artikel 9 § 2.
De resterende 50 % van de subsidie zal slechts worden uitbetaald nadat het bovengenoemd
eindverslag en de rekeningen van het vorige project werden goedgekeurd door de provincie,
volgens de procedure vermeld in het artikel 9 § 3 en 4.
Artikel 11
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement.
Artikel 12
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.
In de volgende gevallen:
• één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet
gerespecteerd
Kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen:
• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd
• de uitbetaling van al toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde
subsidies wordt stopgezet
• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een
bepaalde periode.
Artikel 13
Voor de toepassing van dit reglement komen alle projecten in aanmerking die worden opgestart
tussen 1 januari en 31 december van het jaar waarin de subsidie ter beschikking is.
Artikel 14
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies aan opleidings-, begeleidings- en
werkervaringsprojecten, brugprojecten en buurtdiensten, laatst gewijzigd op 14 september
2004, wordt opgeheven.
Artikel 15
Dit reglement zal van toepassing zijn op alle aanvragen voor projecten die zullen worden
gerealiseerd vanaf 2009.

Contact
Dienst economie, tel. 016-26 72 89, economie@vlaamsbrabant.be
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