
 

ADVIES BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE FINANCIERING 2011 ONDER 

DE ERKENDE INSCHAKELINGSONDERNEMINGEN (IO) EN DE PLAATSELIJKE 
INITIATIEVEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID (PIOW) 

 

Tijdens zijn vergadering van 6 april 2011 heeft het Overlegplatform van de Sociale Economie het 
voorstel inzake de verdeling van de financiering 2011 onder de erkende IO en PIOW onderzocht. Dit 
voorstel werd uitgewerkt door de Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie, na 
de Werkgroep die op 1 april 2011 inzake de voor 2011 te weerhouden financieringscriteria heeft 
plaatsgevonden. 

Het Platform heeft akte genomen van de tabel met de verdeling van de financiering in functie van de 
beschikbare begroting, die werd opgemaakt op basis van de verdeelsleutel die reeds voor de vorige 
jaren werd gebruikt. Dit jaar werd voor elk project een forfaitaire vermindering van € 2.633,53 
voorzien, om zo de beschikbare begroting te verdelen. 

Het Platform verheugt zich erover dat de begrotingstoelage voor de financiering van de PIOW en IO 
in 2011 nog kon worden verhoogd, ook al volstaat het bedrag nog steeds niet om de projecten te 
financieren in overeenstemming met wat de ordonnantie bepaalt. 

Rekening houdend met deze feitelijke situatie en in afwachting van de hervorming van de 
ordonnantie die een meer objectieve verdeling van de financiering mogelijk zou moeten maken, 
heeft het Platform een verdeeld advies uitgebracht over de financiering van de PIOW en IO voor 
2011 : 3 positieve adviezen, 1 negatief advies en 1 onthouding. 

Dit verdeeld advies geeft uitdrukking aan de verschillende standpunten die in zijn midden werden 
geformuleerd, zoals zijn huishoudelijk reglement dit voorziet1. 

De aanwezige representatieve werkgeversorganisatie (FNUCM) verstrekt een positief advies over de 
voorgestelde verdeling.  

Onder de aanwezige representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale 
economie formuleren TRACE en FEBIO een positief advies over de voorgestelde verdeling, in 
afwachting van de hervorming van de ordonnantie die een meer objectieve verdeling van de 
financiering mogelijk zou moeten maken. 

Ressources spreekt zich uit tegen de voorgestelde verdeling van de financiering, omdat het van 
oordeel is dat deze onbillijk is, gelet op de niet-lineaire vermindering van de bedragen in functie van 
de omvang van de projecten, wat de grote projecten sterk benadeelt. Anderzijds bevordert de 
berekeningswijze, ten overstaan van de doelstellingen van de ordonnantie, geenszins de creatie van 
werkgelegenheid.  

De Febisp onthoudt zich van een advies omdat ze van oordeel is dat het Platform niet bevoegd is om 
zo’n advies over de financiering uit te brengen; het mechanisme is immers bepaald in de 
ordonnantie. 

*   *   * 
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 Artikel 16 van het HR : 

«De adviezen en voorstellen van het Platform worden voorgesteld onder de vorm van verslagen, die het 
standpunt van het Platform uitdrukken zoals dit uit zijn beraadslagingen is voortgevloeid. 

Wanneer er geen unanimiteit is, worden de adviezen en voorstellen voorgestel d in de vorm van verslagen, die 
de verschillende standpunten weergeven die in zijn midden werden uitgedrukt. 
Na afloop van de beraadslagingen betreffende een advies of een voorstel maakt het secretariaat de tekst op, 

die naar de effectieve en plaatsvervangende leden van het Platform wordt verstuurd. » 


