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Tijdens zijn vergadering van 28 juni 2018 heeft het Overlegplatform voor de sociale economie het 

voorstel onderzocht voor de verdeling van de financiering aan de erkende IO en PIOW voor 2018. Dit 

voorstel werd opgesteld door Brussel Economie Werkgelegenheid, hierna « het Bestuur ». 

Het Platform heeft kennisgenomen van de verdelingstabel van de financiering zoals deze werd 

opgesteld door het kabinet met het daartoe bestemde budget (€ 9.754.40,36). Het budgettair 

verschil in verhouding tot 2017  (€ 9.080.973,82) bedraagt € 673.426,54. Dit jaar telt men 12 nieuwe 

structuren.  

De logica van 2016 en 2017 voor een stabilisering van de financieringen voor de erkende structuren 

wordt verder gezet in 2018.  

De voor 2018 voorgestelde methode is de volgende : geen enkel project ontvangt een financiering 

lager dan € 46.000€; geen enkel project met niet meer dan 4 VTE ontvangt meer dan € 46.000; in 

geval van een afwijking van -2 tot 2 ETP is het budget 2018 gelijk aan het budget toegekend in  2017; 

rekening houdende met de negatieve evolutie inzake doelpubliek van bepaalde structuren in de 

schijven van 5 tot 8 VTE wordt een aanpassing doorgevoerd teneinde een evenwichtige financiering 

tussen de structuren van deze schijf te verzekeren. Deze aanpassing is minder bestraffend dan de 

intrekking van € 23.000 (voorzien in 2017); voor een schommeling groter dan 2 VTE is het budget 

voor 2018 dat van 2017 verhoogd met maximum € 11.500 (niet van toepassing op de structuren die 

het plafond van hun schijf hebben bereikt); indien de structuur met meer dan 2 VTE is verminderd 

maar in haar schijf blijft zonder deze te overschrijden, dan blijft het bedrag identiek aan dan van 

2017;  wat betreft de nieuwe structuren stemt het budget 2018 overeen met dat van de betrokken 

schijf. 

Het Platform neemt akte van het voornemen om in deze overgangsperiode naar een nieuwe 

reglementering voor de structuren een stabiliteit in de tijd te voorzien, door deze met een negatieve 

evolutie van hun aantal VTE (minder dan 2) niet te bestraffen en door deze te steunen die een 

positieve evolutie van hun aantal VTE kennen (meer dan 2).   



In de context van de overstap naar een nieuwe wetgeving, gelet op de huidige budgettaire situatie 

en de aanzienlijke toename van het budget voor de sociale economie, brengt het Platform een 

gunstig advies uit (5 gunstige adviezen en 1 onthouding) wat betreft de verdeling van de 

financiering voor 2018. 

Het Platform formuleert evenwel de volgende opmerkingen wat betreft de financiering van de 

structuren voor 2018 : 

- De grote structuren, die sedert verschillende jaren groeien en ondergefinancierd zijn in 

verhouding tot de vastgestelde bedragen, moeten niet worden gestraft in geval van een 

vermindering van hun aantal VTE; 

- Sommige projecten worden gefinancierd ten belope van wat door de ordonnantie is voorzien 

terwijl dit voor de grote structuren - ondanks de budgetverhoging – slechts gedeeltelijk het 

geval zal zijn. Dit leidt tot een ongelijke behandeling tussen de kleine en grote structuren. 

In het vooruitzicht van een nieuwe financieringsmethode, die moet worden voorzien in het 

toekomstig besluit « sociaal ondernemerschap », vestigt het Platform de aandacht op de volgende 

punten :  

- De weerhouden regels om de financiering vast te stellen moeten transparant en stabiel in de 

tijd zijn teneinde elke rechtsonzekerheid te vermijden. Men moet over een 

financieringsmethode beschikken die duidelijk is en niet schommelt van het ene op het 

andere jaar; 

- De OCMW hebben erop gewezen dat zij door hun interne werking steeds meer 

moeilijkheden ondervinden om in februari met de PIOW- en IO-structuren overeenkomsten 

te ondertekenen, en dat deze situatie de berekeningen van het Bestuur in februari dreigt te 

beïnvloeden.   

 

*   *    *    * 

 

 

 


