
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
FAQ - Oproep regierol lokale sociale economie 2023-2025 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Wat vooraf ging: infosessie van 21 juni 2022 over de tussentijdse open oproep 2023-2025 voor de lokale 
regierol sociale economie en werk. 
 
De handleiding en vragenlijst van de oproep zijn beschikbaar zie link  
 
Dit document bevat: antwoorden op de belangrijkste vragen (uit de infosessie en vragen die ons per mail 
bereikten): 

 
 

1. Duur van het toegekende subsidiebedrag 
 

Staat het subsidiebedrag dat in april ‘23 wordt meegedeeld vast voor drie jaar of zal dit jaarlijks worden 
aangepast in functie van inwoners op beroepsactieve leeftijd en aantal werkzoekenden zonder werk op 
datum van bv. 31 dec van ieder jaar?  
 
Het in 2023 toegekende subsidiebedrag staat vast voor de periode van drie jaar: 2023, 2024 en 2025. Deze 
subsidie wordt jaarlijks via een ministerieel besluit toegekend aan de begunstigde.  

 
 

2. Timing regiovorming 
 

In de nota van de VR i.v.m. de regiovorming staat voor Beleidsdomein Werk en Sociale Economie: 
“De intergemeentelijke samenwerking voor lokale regie sociale economie en voor Wijk-Werken volgt de 
algemene aanpak zoals hierboven beschreven, met dien verstande dat de wijziging van de 
werkingsgebieden ingaat bij de eerstvolgende erkenningsrondes."   
Is deze oproep de 'eerstvolgende erkenningsronde'?  
  
Samenwerkingsverbanden moeten binnen de grenzen van door de Vlaamse regering vastgelegde 
referentieregio’s vallen, of maximaal er mee samenvallen.  
Samenwerkingsverbanden hebben hiervoor tijd tot 1/1/2025. 

Koning Albert II-laan 35 bus 20  

1030 BRUSSEL 

www.vlaanderen.be/departement-wse 

https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen#:~:text=OPEN%20OPROEP%20'LOKALE%20REGIE%20SOCIALE%20ECONOMIE%20EN%20WERK%202023%2D2025'&text=Doel%20van%20de%20oproep%3A%20de,en%20werk%20opnemen%20financieel%20ondersteunen.
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Voor de samenwerkingsverbanden regierol ligt de timing anders omdat zij werken in het kader van de 
gemeentelijke beleids- en bestuurscycli. Zowel deze oproep (die ingaat op 1/1/’23) als het begin van de 
volgende beleidscyclus (die ingaat op 1/1/’26) gelden daarbij als nieuwe erkenningsronde. 
Concreet werd er door de Vlaamse regering voor de samenwerkingsverbanden regierol beslist dat:   
- De bestaande lokale regieverbanden die ‘grensoverschrijdend’ zijn tijd krijgen tot 1 januari 2026 (= het 

begin van de volgende beleidscyclus) om zich te confirmeren aan de referentieregio’s; 
- Het heeft weinig zin nieuwe samenwerkingsverbanden te erkennen die zich binnen drie jaar al 

moeten aanpassen. Nieuwe lokale regieverbanden moeten zich al inpassen in de referentieregio’s voor 
1 januari 2023 (= het begin van deze oproep);  

- Bestaande lokale regieverbanden die zich uitbreiden of wijzigen worden ook als nieuwe lokale 
regieverbanden beschouwd. Zij moeten zich confirmeren aan de grenzen van de referentieregio’s voor 
1 januari 2023.  

 
 

3. Te overbruggen periode tot aan de subsidiebeslissing 
 

Als goedkeuring van de aanvraag en daarbij horende subsidie in april ‘23 komt, betekent dit dan dat 
besturen de huidige regisseur moeten prefinancieren voor de maanden januari tot en met april? 

 
Dat klopt. Dit heeft te maken met de kalender van het planlastendecreet. Uiterlijk op 30 april van het 
eerste jaar (en, waar van toepassing, van het vierde jaar van de lokale beleidscyclus) brengt de Vlaamse 
Regering de lokale besturen op de hoogte of ze hun subsidieaanvraag aanvaardt. Ook de hoogte van het 
(principieel toe te kennen) jaarlijkse subsidiebedrag (voor de volledige zes jaar, respectievelijk de laatste 
drie jaar) van de lokale beleidscyclus wordt dan bepaald.  
Ook in het verleden bij het begin van deze beleidscyclus (2020) en de vorige beleidscyclus (2013 en 
halverwege in 2017) hebben de lokale besturen of hun samenwerkingsverbanden dit geprefinancierd.   

 
 
4. Hoe worden de aanvragen beoordeeld? 

 
DWSE beoordeelt de ingediende dossiers in de periode tussen 15 januari en ten laatste 30 april 2023 op 
basis van volgende criteria:  

 
• Zijn er in het samenwerkingsverband minimaal 60.000 Inwoners? 
• Is er voor elk van de vier Vlaamse beleidsprioriteiten minimaal één actie geformuleerd én 

voldoende omschreven? 
 
DWSE contacteert de indiener tijdens de beoordelingsperiode voor bijkomende informatie wanneer de 
concrete acties onduidelijk geformuleerd of omschreven zijn. Deze bijkomende informatie bezorg je via 
mail aan duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be en monia.tahri@vlaanderen.be .  
Voor meer info hoe je de concrete acties formuleert: zie handleiding, hoofdstuk 5.4.C. 
 
 
 
 
 

mailto:duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be
mailto:monia.tahri@vlaanderen.be
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5. Hoogte van het subsidiebedrag en mogelijk richtbedrag 
 

Er zijn nieuwe financiële verdelingscriteria waarbij het totale bedrag wordt verdeeld onder alle 
begunstigden. Wat is het risico op een daling van het bedrag in vergelijking met hetgeen we vandaag 
ontvangen? We budgetteerden nl. voor 6 jaar.  
 
Helaas kunnen we op voorhand geen exacte simulaties maken. We kennen het aantal (nieuwe) 
begunstigden onder wie het totale bedrag van 3 mio verdeeld wordt niet (pro rata de aanwezige 
bevolking op beroepsactieve leeftijd en het aantal werkzoekenden zonder werk) . 
 
Toch is de kans op een lager subsidiebedrag minimaal.  
 

- Bij eenzelfde aantal begunstigden (37) als nu: volgens onze aan jullie bezorgde simulaties gaat 
iedereen er in meer of mindere mate op vooruit. 

- In geval van een maximale indiening (er wordt volledig gebiedsdekkend ingediend): enkele 
begunstigden zouden er een beetje op achteruit gaan, maar volledige gebiedsdekkendheid is een 
weinig waarschijnlijk scenario! 

- Bestaande begunstigden kunnen als richtbedrag voor 2023 voorzichtigheidshalve dus ofwel het 
huidige subsidiebedrag nemen, ofwel het simulatiebedrag uit het scenario van maximale 
indiening.  

- Nieuwe begunstigden kunnen in de simulaties best vergelijken met een samenwerkingsverband 
van min of meer gelijkaardige grootte (beroepsbevolking en aantal werkzoekenden).  
 
Vanaf april 2023 kunnen de exacte bedragen voor 2023, 2024 en 2025 ingevuld worden. 

 
 

6. Indienen via BBC en/of Platos 
 

Waarom zou je nog via BBC indienen als het via Platos kan? 
Kan je vrij kiezen om alles in te dienen via Platos in plaats van BBC? 

 
Voor de gebruikers van BBC is hun meerjarenplanning (en de jaarrekeningen met beleidsrapport) een 
regulier beleidsinstrument dat zij intern moeten gebruiken, o.m. om te rapporteren aan de gemeenteraad. 
Via de digitale rapportage (BBC/DR) aan Vlaanderen en de externe rapporteringscodes blijft ook de 
Vlaamse overheid op de hoogte. 
Voor de steden die apart indienen, voor de gemeenten en steden die optreden als beherende gemeente 
van een interlokale vereniging en voor de welzijnsverenigingen is het gebruik van BBC/DR verplicht. 
De andere gemeenten van de interlokale vereniging kunnen BBC gebruiken voor de maatregel regierol 
maar zijn niet verplicht. 
De projectverenigingen hebben de vrije keuze om al dan niet via BBC te werken. 
De dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen kunnen BBC niet gebruiken.  
 
De verplichte gebruikers van BBC kunnen dus  niet enkel indienen via Platos.  
 
In Platos is het eerste algemene gedeelte (zie vragenlijst 1 tem 6) verplicht in te vullen door iedereen 
(zowel voor de BBC-  als niet BBC-gebruikers). Het dient voor ons als een noodzakelijk 
inlichtingenformulier over het lokale regieverband. 

https://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/documents/Oproep%20regie%20lokale%20sociale%20economie_inhoudelijke%20vragenlijst%20Platos.pdf
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Deel 2 is de inhoudelijke aanvraag. Deze sectie is verplicht door iedereen in te vullen die niet met BBC/DR 
werkt. Voor wie zijn meerjarenplanning in BBC/DR opmaakt, is deel 2 facultatief. 
 
Kan een Welzijnsvereniging ervoor kiezen om alles via Platos te doen?  
Kan je als interlokale vereniging met beherende gemeente of als welzijnsvereniging de acties kort in BBC 
en uitgebreider in Platos formuleren? 
 
Zowel de welzijnsvereniging als de beherende gemeente van een interlokale vereniging zijn verplicht om 
hun meerjarenplan en jaarrekeningen in te dienen via het instrument BBC-DR.  
 
Indien de BBC-aanvrager ervoor kiest om in BBC-DR de concrete acties in hun aangepaste meerjarenplan 
enkel kort (maar voldoende!) toe te lichten, dan moet deze aanvrager de concrete acties uitgebreid 
toelichten in Platos - deel 2 (= inhoudelijke aanvraag). Zo kan het dep. WSE de concrete acties beoordelen 
die in de komende jaren zullen uitgevoerd worden. 
 
 

7. Wie kan de regierol opnemen? 
 

Kan een intergemeentelijke vereniging de beherende rol opnemen? 
 
Een interlokale vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan dus geen subsidie ontvangen. De 
interlokale vereniging duidt daarvoor onder de deelnemende gemeenten een ‘beherende gemeente’ aan . 
Deze treedt op als rechtspersoon, vraagt de subsidie aan, krijgt de subsidie en gebruikt deze voor de 
acties samen met andere gemeenten in het samenwerkingsverband.  
 
Verder kunnen ook andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mét rechtspersoonlijkheid 
(projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen), en 
welzijnsverenigingen, als rechtspersoon de regierol opnemen. 
 
 

8. Regierol uitbesteden aan derden 
 

Kan de regierol aan een andere organisatie worden uitbesteed? 
Kan de beherende gemeente ook aan een externe (bv. intergemeentelijke organisatie aan wie regisseursrol 
uitbesteed wordt) toestemming geven om in Platos in te geven? 
 
De regierol kan opgenomen worden door een intergemeentelijk samenwerkingsverband (zie vraag 7) of 
worden uitbesteed aan zo’n samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. 
 
Zo kunnen gemeenten, bv. in een interlokale vereniging, beslissen om de regierol uit te besteden aan een 
andere organisatie. Deze andere organisatie moet dan een intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn 
met rechtspersoonlijkheid (dus projectvereniging, dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging), of 
een welzijnsvereniging, en minstens één van de gemeenten moet lid zijn van die organisatie.  
 
De beherende gemeente treedt dan op als rechtspersoon van een interlokale vereniging en heeft ook haar 
eigen indienings- en rapporteringsverplichtingen via BBC.  
Wanneer de regierol uitbesteed wordt aan een derde rechtspersoon, kan (ook) die derde rechtspersoon 
via Platos (uitgebreider) indienen en rapporteren. 
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Wil je een aanvraag aanmaken in Platos? Dan moet je eerst over gebruikersrechten beschikken!  
De beherende gemeente kan meerdere personen als organisatieverantwoordelijke aanduiden. We raden je 
aan deze rol aan een interne medewerker toe te kennen. Daarbovenop kan je een externe als 
organisatieverantwoordelijke aanduiden.  Wanneer de rechten zijn toegekend, kunnen zowel de 
beherende gemeente (= begunstigde) als de externe de aanvraag ingeven en opvolgen in Platos.  
 
Meer info m.b.t. gebruikersrechten aanmaken in Platos:  https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-

gebruikersbeheer 

 

 

9. Meerdere clusters in eenzelfde samenwerkingsverband 

 
Kan één samenwerkingsverband voor meerdere clusters van gemeenten indienen? 
 
Eén intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid kan voor maximum drie clusters 
van gemeenten indienen, of in onderaanneming de regierol opnemen voor meerdere interlokale 
verenigingen. 
We willen vermijden dat één intergemeentelijk samenwerkingsverband een hele provincie domineert.  
Tegelijkertijd streven we naar een grotere gebiedsdekkendheid van de maatregel. Bij verschillende kleine 
gemeenten stellen we vast dat zij niet uit eigen beweging zullen indienen, maar misschien wel meedoen 
wanneer een bestaand intergemeentelijk samenwerkingsverband hen op sleeptouw neemt. 
.  

 
 
10. Fusies 

 
Wat als het intergemeentelijk verband wijzigt in de loop van de driejarige periode omwille van fusies van 
gemeenten? 
 
Het dep. WSE zal tijdens de driejarige periode geen herberekening van de subsidie doen, ook al vindt er 
een fusie plaats. Dit zou nl. de subsidiebedragen van alle begunstigden veranderen. 
Er staat in het Beluit van De Vlaamse Regering over de lokale regierol sociale economie en werk een 
artikel m.b.t. de fusie: de berekening die gemaakt wordt in 2023 is voor drie jaar geldig  (2023, 2024 en 
2025).  
 
 

11. Verbintenisverklaring 
 

Wat wordt er verwacht als verbintenisverklaring? Zijn dat gemeenteraadbeslissingen, of 

collegebeslissingen? Is er in geval van uitbesteding een effectieve samenwerkingsovereenkomst nodig? 

Een verbintenisverklaring is een verklaring waarin de betrokken gemeenten akkoord gaan dat lokaal 

regieverband X de regierol opneemt.In het geval van een interlokale vereniging geeft de 

verbintenisverklaring aan wie er allemaal deelneemt aan dit regieverband en dat Y de beherende 

gemeente is..  

De gemeenten beslissen zelf of er in geval van uitbesteding een effectieve samenwerkingsovereenkomst 

wordt opgemaakt en wordt toegevoegd bij de verbintenisverklaring.  

Wanneer een verbintenisverklaring niet tijdig klaar is, volstaat een besluit van de betrokken colleges voor 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialeeconomie.be%2Fplatos-applicatie-gebruikersbeheer&data=04%7C01%7Cstefaan.weckhuyzen%40vlaanderen.be%7C26a0e691ae13410ca0f708d9e634c87f%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637793936806437490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dSRHXfMofNFtAZFqMp6WfBHRSqodzop31aD%2BI9kK5Bg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialeeconomie.be%2Fplatos-applicatie-gebruikersbeheer&data=04%7C01%7Cstefaan.weckhuyzen%40vlaanderen.be%7C26a0e691ae13410ca0f708d9e634c87f%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637793936806437490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dSRHXfMofNFtAZFqMp6WfBHRSqodzop31aD%2BI9kK5Bg%3D&reserved=0
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de indiening op 15 januari 2023. De verbintenisverklaring kan dan later geformaliseerd worden door de 

gemeenteraad.  

Bestaande regieverbanden die niet wijzigen moeten geen nieuwe verbintenisverklaring bezorgen. 

 

12. Iedereen dient opnieuw in 

Moeten alle begunstigden of samenwerkingsverbanden opnieuw indienen, ook al zijn ze ongewijzigd en 

hebben ze in hun planning ook al acties richting werk? 

 

Iedereen moet voor deze oproep opnieuw indienen en de meerjarenplanning of het actieplan aanpassen! 

Dus ook de lokale regieverbanden die ongewijzigd zijn en al acties in hun meerjaren- of actieplanning 

hebben richting werk. . Het gaat nl. hier om een nieuwe oproep, met nieuwe inhoudelijke (de 4 Vlaamse 

beleidsprioriteiten sociale economie en werk) en financiële criteria, en met nieuwe externe 

rapporteringscodes.  

Bij een interlokale vereniging gebeurt de inhoudelijke aanpassing aan de nieuwe inhoudelijke criteria in 

het meerjarenplan van de beherende gemeente. Het aangepaste meerjarenplan wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad. De inhoudelijke criteria zijn dus zichtbaar voor de beherende gemeente, maar niet voor de 

andere deelnemende gemeenten binnen de interlokale vereniging. De beherende gemeente kan de 

inhoudelijke verbreding toevoegen aan de verbintenisverklaring en een goedkeuring vragen aan het 

samenwerkingsverband.  

Ook een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid (projectvereniging, dienstverlenende 

vereniging, welzijnsvereniging) kan zo de deelnemende gemeenten op de hoogte brengen van mogelijke 

nieuwe beleidsprioriteiten.  

 

13. Feedback service 

Hoe kunnen we zien wat de Vlaamse overheid te zien krijgt van hetgeen wij doorgeven voor de 

meerjarenplanning en rapportering in BBC? 

De feedback service is een instrument voor lokale besturen en regisseurs die een overzicht van de 
ingediende beleidsrapporten (aanpassing meerjarenplan, jaarrekeningen en kwartaalrapporten) willen 
ontvangen. Het overzicht is een Excel-bestand en bevat een handige samenvatting van wat in de digitale 
rapportering aan de Vlaamse overheid werd doorgegeven. Zowel financiële informatie als beleidsmatige 
informatie (doelstellingen, actieplannen, acties, rapporteringscodes) wordt vermeld.  
Wil je dit overzicht ontvangen? Klik op de groene knop ‘schrijf je in voor het feedbackrapport’.  
Hierdoor krijg je een handig overzicht van wat de dossierbehandelaars in Brussel te zien krijgen. 
 
 
 

 
 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/rapportering-door-lokale-besturen/digitale-rapportering/feedbackrapport

