
  

          
            
    

   
              

             
               

   

   
     

 
 

 

    
             

  

               
      

        

            
        

            
          

 

             
               

             
          
            

Reglement provincie Vlaams-Brabant 

www.vlaamsbrabant.be 

Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor projecten die 
de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand 
tot die arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant 

Artikel 1 - Doel 
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen voor projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen van mensen met een grote 
afstand tot die arbeidsmarkt. 

Art. 2 - Begunstigden 
De subsidie kan toegekend worden aan: 
- privaatrechtelijke rechtspersonen;
- publiekrechtelijke rechtspersonen;
- feitelijke verenigingen.

Art. 3 - Voorwaarden 
§1. De subsidie wordt toegekend aan projecten die worden uitgevoerd binnen de provincie Vlaams-
Brabant, en

1. die bijdragen tot de professionalisering en de versterking van de sociale economie en het tot
ontwikkeling brengen van nieuwe sociale economie initiatieven;

2. die bijdragen tot inclusief ondernemerschap in de reguliere economie.

Onder ‘sociale economie’ wordt verstaan alle organisaties en bedrijven die als maatschappelijke 
hoofdactiviteit werk en begeleiding op maat aan doelgroepwerknemers verschaffen. 

Onder ‘reguliere economie’ wordt verstaan alle organisaties en bedrijven die een andere 
maatschappelijke hoofdactiviteit hebben dan werk en begeleiding op maat aan 
doelgroepwerknemers verschaffen. 

Indien het een project betreft waarvan het werkingsgebied de provincie Vlaams-Brabant overstijgt, kan 
de begunstigde een aanvraag indienen voor het onderdeel van het project dat zich in Vlaams-Brabant 
situeert. 

§ 2.De hoogte van het maximaal aan te vragen subsidiebedrag varieert naargelang er:
1° een samenwerking is tussen sociale economie en reguliere economie 
2° er minimaal 3 organisaties bij de aanvraag betrokken zijn of niet 
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Geen samenwerking RE-SE Wel samenwerking RE-SE 

Minder dan 3 organisaties 

betrokken (individuele aanvraag) 

Max. 5.000,00 euro Max. 20.000,00 euro 

Minstens 3 organisaties 

betrokken (collectieve aanvraag) 

Max. 10.000,00 euro Max. 40.000,00 euro 

§ 3. De begunstigde kan per jaar maximaal één individuele aanvraag én één collectieve aanvraag
goedgekeurd krijgen, maar kan daarnaast ook wel deel uitmaken van een collectieve aanvraag van
een andere begunstigde.

Art. 4 – Subsidiabele kosten 
§1. De subsidies kunnen gebruikt worden voor loon- en werkingskosten en afschrijfkosten van
investeringen.

§2. Indien de werkingssfeer van het project de provinciegrenzen overstijgt, kunnen de reële
projectkosten ingebracht worden die rechtstreeks kunnen worden herleid tot de provincie Vlaams-
Brabant. De overige niet-toewijsbare kosten kunnen worden ingebracht op basis van het aandeel dat
Vlaams-Brabant heeft in het totale project.

§3. De kosten van het project kunnen worden ingebracht vanaf het moment van de toekenning van de
subsidie tot anderhalf jaar nadien.

Art. 5 – Aanvraagprocedure 
§ 1. De aanvraag kan worden ingediend door de begunstigden bedoeld in artikel 2.

§ 2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst in het geval van een samenwerking sociale 

economie-reguliere economie en in het geval er minstens 3 organisaties bij de aanvraag 
betrokken zijn; 

3° Een verklaring op eer over de aanwending van de subsidie en het rekeningnummer, wanneer 
het om een aanvraag van een feitelijke vereniging gaat; 

§ 3. De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. De aanvragen die tot en met 31 maart
worden ingediend, worden beoordeeld in een eerste ronde. Aanvragen die uiterlijk 31 oktober worden
ingediend, worden beoordeeld in een tweede ronde.

§ 4. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van

ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;
b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres

vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt het tijdstip van ontvangst overeen
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 6 - Beoordelingsprocedure 
§1. De ingediende aanvragen zullen aan het einde van het eerste kwartaal en aan het einde van het
derde kwartaal worden voorgelegd aan een adviescommissie die is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de sociale economie, van de reguliere economie en van de Vlaamse
overheid. Deze zal een advies uitbrengen aan de deputatie betreffende het belang en de waarde van
elk project, door er punten aan toe te kennen.
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§2. De punten worden toegekend op basis van de volgende criteria:

1° De mate waarin de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt 
bevorderd (kwantitatief en kwalitatief): 30 punten 

2° De mate waarin het een leemte invult (geografisch, op vlak van de doelgroep, …): 20 
punten 

3° De mate waarin het project de sociale economie versterkt of het inclusief ondernemerschap 
bevordert: 10 punten 

4° De mate waarin het project innovatief is: 10 punten 
5° De mate waarin men aandacht heeft voor de valorisatie en disseminatie van de resultaten 

van het project naar het bredere werkveld toe: 10 punten 
6° De mate waarin er een correcte verhouding is tussen de benodigde financiële middelen en 

de resultaten die worden beoogd: 10 punten 
7° De mate waarin het project een meerwaarde heeft voor alle betrokken partners: 10 punten 

§ 3. De commissie rangschikt de projecten op basis van de toegekende punten en formuleert een
voorstel van subsidiebedrag.

Voor projecten met: 
- een score tussen 91 en 100 punten kan max. 100% van het maximale subsidiebedrag worden

toegekend;
- een score tussen 81 en 90 punten kan max. 90% van het maximale subsidiebedrag worden

toegekend;
- een score tussen 71 en 80 punten kan max. 80% van het maximale subsidiebedrag worden

toegekend;
- een score tussen 61 en 70 punten kan max. 70% van het maximale subsidiebedrag worden

toegekend;
- een score tussen 51 en 60 punten kan max. 60% van het maximale subsidiebedrag worden

toegekend;
- gelijk aan of minder dan 50 punten kan max. 0% van het maximale subsidiebedrag worden

toegekend

§ 4. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van de beoordelingsscore (van hoog naar laag)
en tot uitputting van het krediet.

§ 5. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

§ 6. De deputatie kent de subsidie toe.

Art. 7 – Betalingsmodaliteiten 
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. Wanneer de vorige 
subsidieaanvraag/subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende 
verantwoord is/zijn, dan wordt er een voorschot van 50% procent vereffend en wordt het resterende 
saldo vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag/subsidieaanvragen verantwoord is/zijn. 

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening die op naam staat van de begunstigde. 

Art. 8 – Verantwoordingsprocedure 
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren; 

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur: 
a) een inhoudelijk verslag over het project met een beschrijving van de ondernomen

acties en de resultaten die men hiermee heeft bereikt;
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b) een gedetailleerde afrekening op het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is of
met een eigen versie indien dit dezelfde informatie op een overzichtelijke wijze bevat.
De rekeningen en facturen kunnen opgevraagd worden gedurende de periode van
één jaar na het indienen van de bewijsstukken;

c) de rekeningen/facturen;
d) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit

reglement beschreven staan.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2. 3°
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand; 
2° een kopie van de balans en de rekeningen; 
3° een toelichting over hoe de subsidie werd geboekt en waar deze is terug te vinden in de 

resultatenrekening. 

§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 6 maanden na het einde van het project ingediend worden.
Volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per mail inzenden van de verantwoording naar het e-mailadres vermeld op het
aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum
van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 9 - Sancties 
§ 1. De subsidies worden 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 8 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft. 

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie; 
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies; 
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie. 

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit
lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot
de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk
verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Art. 10 - Opheffingsbepalingen 
§ 1. Het provinciaal reglement van 3 juni 2008 inzake de toekenning van subsidies aan sociale
economie organisaties in Vlaams-Brabant wordt opgeheven op datum van de inwerkingtreding van dit
reglement.

§ 2. Het provinciaal reglement van 23 november 2010 inzake de professionalisering van de sociale
economie in Vlaams-Brabant wordt opgeheven op datum van de inwerkingtreding van dit reglement.
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Art. 11 - Overgangsbepalingen 
Voor projecten die zijn goedgekeurd op basis van het reglement van 3 juni 2008 en die nog lopen na 1 
januari 2020, blijft het reglement van 3 juni 2008 inzake de toekenning van subsidies aan sociale 
economie organisaties in Vlaams-Brabant, van toepassing. 
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Organisaties die een subsidie hebben toegekend gekregen op basis van het provinciaal reglement 
van 3 juni 2008, kunnen een nieuwe aanvraag indienen vanaf 1 januari 2020, ook al is de vorige 
subsidie nog niet verantwoord. 

Voor projecten die zijn goedgekeurd op basis van het reglement van 23 november 2010 en die nog 
lopen na 1 januari 2020, blijft het reglement van 23 november 2010 inzake de professionalisering van 
de sociale economie, van toepassing. 

Organisaties die een subsidie hebben toegekend gekregen op basis van het provinciaal reglement 
van 23 november 2010, kunnen een nieuwe aanvraag indienen vanaf 1 januari 2020, ook al is de 
vorige subsidie nog niet verantwoord. 

Art. 12 - Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

Art. 13 - Staatssteun 
Door een aanvraag in te dienen verklaart de aanvrager dat de subsidie niet als staatsteun moet 
worden gekwalificeerd en/of dat ze verenigbaar is met de interne markt. De provincie is niet 
verantwoordelijk voor een aanvraag die de artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de 
Werking van de Europese Unie (VWEU) miskent. 

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