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Tijdens de vergaderingen van 19 oktober en 9 december 2005 heeft het Overlegplatform van 
de Sociale Economie de wens uitgedrukt dat de volgende paar technische wijzigingen zouden 
worden aangebracht aan de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de 
financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en 
de inschakelingondernemingen. 
 
De ordonnantie van 18 maart 2004 voorziet in haar artikel 8 dat de Regering de erkenning 
toezegt na advies van het Overlegplatform van de Sociale Economie. Dit Platform moet zijn 
advies binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag ter hand stellen. De 
Regering doet op haar beurt uitspraak over de erkenningsaanvraag binnen de twee maanden 
nadat deze werd ingediend (artikel 9). 
 
In zijn huidige toestand ontvangt het Platform aanvragen tot erkenning en/of financiering al 
naargelang de dossiers worden ingediend bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid, dat 
ze hem voor advies overmaakt. Het Platform moet de termijn van dertig dagen vanaf de 
ontvangst van de aanvraag naleven. Ook de Regering moet zich aan de strikte termijn van 
twee maanden vanaf de aanvraag houden. 
 
Naast het feit dat het af en toe te korte termijnen voor de behandeling van soms complexere 
dossiers voorziet, schiet het huidig stelsel tekort door een gebrek aan billijkheid. 
 
Wat het luik « financiering » van de ordonnantie betreft, worden de subsidies immers 
« binnen de grenzen van de begrotingskredieten » aan de erkende inschakelingondernemingen 
en de plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven toegekend (artikel 12). Dit heeft tot gevolg dat in 
het kader van de huidige procedure enkel de eerste erkende projecten de meeste kans hebben 
om te worden gefinancierd.   
 
In een streven naar rationaliteit in de erkennings- en financieringsprocedure en in een poging 
om de billijkheid tussen de kandidaten hiervoor te verzekeren, stelt het Overlegplatform van 
de Sociale Economie voor : 
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- dat het Bestuur minstens twee periodes per jaar zou voorzien om kandidaturen voor de 
erkenning als Plaatselijke initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid of als 
Inschakelingonderneming in te dienen ; 

- dat in de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van 
de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de 
inschakelingsondernemingen de huidige strikte termijnen van één maand voor het 
Platform en van twee maanden voor de Regering om uitspraak over de 
erkenningsaanvragen te doen, zouden aanvangen op de dag na de uiterste datum waarop 
de kandidaturen voor de betrokken periode kunnen worden ingediend. 


