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Tijdens zijn vergadering van 27 mei 2016 heeft het Overlegplatform van de sociale economie het 
voorstel tot verdeling van de financiering voor 2016 aan de erkende IO en PIOW onderzocht, dat de 
door Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie - Brussel Economie en 
Werkgelegenheid - van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), hierna het Bestuur genaamd, 
werd uitgewerkt. 

Het Platform heeft kennis genomen van de tabel ter verdeling van de financiering die het Bestuur in 
functie van de beschikbare begroting (€ 8.966.000) heeft opgemaakt, volgens de verdeelsleutel die al 
sinds 2008 wordt gehanteerd. Het budget voorziet dit jaar een eerste forfaitaire verhoging van € 
19.059,59 voor elk project dat het maximumbedrag niet bereikt dat door de ordonnantie van 
18 maart 2004 is vastgesteld, evenals een tweede verhoging van € 403,54. 

Het Platform stelt vast dat de begrotingstoelage, die aan de financiering van de IO en PIOW wordt 
besteed, voor 2016 werd verhoogd, ook al volstaat het bedrag nog steeds niet om de projecten te 
financieren overeenkomstig de ordonnantie van 18 maart 2014. Het Platform stelt vast dat bepaalde 
projecten hun financiering in 2016 ten opzichte van 2015 zien verminderen omwille van de 
berekening per schijven (overgang van 1 naar 4 werknemers, van 4 naar 8, …) die voorrang verleent 
aan de kleine entiteiten. 

Het Platform formuleert een gunstig advies wat betreft de verdeling van de financiering voor 2016. 

Vier leden formuleren een gunstig advies. 

Twee leden onthouden zich omdat ze een advies willen kunnen formuleren over een verdeling van 
de financiering die overeenstemt met de criteria van de ordonnantie.  

Zij vestigen de aandacht op de problematische financiële situatie waarin heel wat projecten zich 
bevinden die hun financiering in 2016 omwille van de overgang naar een hogere schijf - soms 
aanzienlijk - zien verminderen. 
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