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Steden en gemeenten kunnen een maatschappelijke meerwaarde creëren door de lokale sociale 

economie te ondersteunen. Het ondersteuningsdecreet1 wijst aan steden en gemeenten de regierol 
voor de lokale sociale economie toe.   

  

De regierol op het vlak van de lokale sociale economie omvat het geheel van activiteiten met als 

doel:  

  

- de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie (te verwoorden binnen 

de reguliere meerjarenplanning van de gemeenten),  

- de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, - 

 het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie.   

  

Activiteiten die vallen onder die regierol zijn:  

  

- Omgevingsanalyse: actoren bevragen op alle relevante informatie om een goed en omvattend 

beeld van de lokale sociale economie te verkrijgen.  

- Visievorming en beleidsplanning: stimuleren van visievorming en gemeenschappelijke 

beleidslijnen uitzetten voor het geheel van de betrokken actoren.  

- Netwerking: organiseren van samenwerking, actoren mobiliseren en inspireren om bij te 

dragen aan de beleidsplannen, afstemmen van de verschillende maatregelen en acties.  

- Verantwoording van het handelen en de resultaten van het geheel, toezicht houden op de 

inzet en de inbreng van actoren alsook terugkoppelen van de resultaten.  

  

Lokale besturen (of hun samenwerkingsverbanden) bepalen grotendeels zelf hoe zij hun regierol 
concreet invulling geven binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten op het vlak van 

lokale sociale economie. In hun strategische meerjarenplanning geven de lokale besturen aan via welke 
doelstellingen, actieplannen en acties ze de uitbouw van de lokale sociale economie en het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren, en de samenwerking met en tussen de sociale 

economie bevorderen.  

  

In artikel 3 van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol van 26 oktober 2012 worden vanuit de 

Vlaamse overheid minimaal drie thema’s genoemd waarrond de regisseurs jaarlijks een actie moeten 

voeren 2:   

  

- een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert;   

- een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie; -  en een actie 

ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

  

Lokale besturen die een regierol inzake lokale sociale economie opnemen, worden daarin financieel 

ondersteund door de Vlaamse overheid.  

  

De timing van aanvraag voor deze financiële ondersteuning en de rapportering gebeurt binnen het 

kader van het Planlastendecreet en de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen.  

  

                                                           
1 Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen   
2 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet 

van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen   
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Voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid die niet met BBC 

werken worden de aanvraag- plannings- en rapporteringsverplichtingen ook afgestemd op de timing 
uit het planlastendecreet.  

  

In 2020 begint de nieuwe zesjaarlijkse BBC voor lokale besturen voor de periode 2020-2025. Voor deze 

periode kunnen de lokale besturen opnieuw intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit rond de sociale 
economie., met name een regierol opnemen. Daarover gaat voorliggende oproep.  

De lokale besturen die op deze nieuwe oproep willen intekenen, maken in 2019 daarvoor hun 

(meerjaren)planning op, en dienen uiterlijk 15 januari 2020 een aanvraagdossier in bij de Vlaamse 
overheid - al dan niet via de digitale rapportage van hun BBC (BBC/DR).  

  

Alle lokale besturen kunnen intekenen op deze oproep, zowel in hun huidig samenwerkingsverband, 

als in een gewijzigd of nieuw samenwerkingsverband, en ongeacht of ze tijdens de vorige oproep 
hebben ingetekend.  

  

Dit kunnen zowel samenwerkingsverbanden zijn die zich richten op de regierol maar evenzeer 

samenwerkingsverbanden die een bredere invulling hebben en andere taken omvatten, zoals 

wijkwerken. Centrumsteden kunnen in een samenwerkingsverband of apart intekenen.  

  

De inhoudelijke en financiële verdelingscriteria (zie verder) blijven dezelfde als tijdens de vorige BBC 
(2014-2019), conform het uitvoeringsbesluit tot bepaling van de regierol van 26 oktober 2012 en de 

wijzigingsbesluiten van 26 februari 2016 en 14 september 2018.  

  

2. WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN?  
  

Je kan een subsidie aanvragen als:  

- centrumstad 3  

- OCMW-vereniging (vanaf 1/1/2019 Welzijnsverenigingen genoemd)  

- intergemeentelijke samenwerkingsverband 4, onder de vorm van een:  

• interlokale vereniging  

• projectvereniging  

• dienstverlenende vereniging  

• opdrachthoudende vereniging  

Interlokale verenigingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. In dat geval moet er een beherende 

gemeente worden aangeduid die indient en jaarlijks rapporteert via BBC/DR. De beherende gemeente 
zal als begunstigde de subsidies ontvangen. De interlokale vereniging bepaalt zelf hoe deze subsidies 

onderling worden verdeeld en ingezet.  

  

De oproep stelt een minimale schaalgrootte voorop om de regierol lokale sociale economie op te 
nemen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen dienen minimaal 

60.000 inwoners te hebben op het grondgebied van de deelnemende steden en gemeenten.   

  

Centrumsteden kunnen apart indienen of als partner binnen een samenwerkingsverband. Voor 

centrumsteden die apart indienen geldt er geen ondergrens.   

                                                           
3 Artikel 2 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van 

de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning 
van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen  
4 Artikel 2- Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van 
de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning 
van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen  
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3. VOOR WELKE PERIODE GELDT DE SUBSIDIE?  
  

De subsidie wordt - binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet - principieel 

toegekend voor een periode van zes jaar: 2020-2025. De subsidie wordt jaarlijks via een ministerieel 

besluit toegekend.   

  

De Vlaamse minister voor sociale economie kan beslissen om halverwege de Beheers- en Beleidscyclus  

(dus in 2022, ingaand vanaf 2023) via een wijziging van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol 

de inhoudelijke en financiële criteria te wijzigen en dus ook de subsidiebedragen.  

  

  

4. HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE?  

  

4.1. Jaarlijks subsidiebedrag  

(1) Basisbedrag op basis van het inwoneraantal  

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van het inwoneraantal binnen het 

werkingsgebied:  

  

Aantal inwoners per centrumstad, intergemeentelijk 

samenwerkingsverband of OCMW-vereniging  Subsidiebedrag  

60.000 tot 80.000 inwoners  

(voor centrumsteden geldt er geen ondergrens)  25.000,00 euro  

80.000 tot 150.000 inwoners  50.000,00 euro  

150.000 tot 220.000 inwoners  75.000,00 euro  

220.000 tot 290.000 inwoners  100.000,00 euro  

290.000 tot 360.000 inwoners  125.000,00 euro  

360.000 tot 430.000 inwoners  150.000,00 euro  

430.000 tot 500.000 inwoners  175.000,00 euro  

meer dan 500.000 inwoners  200.000,00 euro  

  

  

(2) De aanwezigheid van een centrumstad is medebepalend voor het subsidiebedrag  

- Zonder centrumstad ontvangt een intergemeentelijk samenwerkingsverband of 
OCMWvereniging maximaal 50.000 euro.  

- Een intergemeentelijk samenwerkingsverband of OCMW-vereniging met een centrumstad 
krijgt maximaal 50.000 euro meer dan het subsidiebedrag voor de centrumstad zelf. 5  

                                                           
5 Eerst wordt de subsidie voor de centrumstad berekend o.b.v. het eigen inwoneraantal. Hierna wordt berekend hoeveel de subsidie bedraagt voor het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband en de centrumstad o.b.v. hun gezamenlijke totale bevolking. Deze totale subsidie wordt afgetopt op maximaal 50.000 
euro meer dan de berekende subsidie voor de centrumstad apart.   
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4.2. Rangschikking van de ontvankelijke aanvragen  

Wanneer de jaarlijkse begroting niet toelaat om alle ontvankelijke aanvragen toe te kennen, worden 

de aanvragen gerangschikt. Daarbij gelden volgende criteria:   

  

1. De centrumsteden worden bovenaan gerangschikt, al dan niet in een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of binnen een OCMW-vereniging.  

  

2. De verdeling gebeurt vervolgens over de begunstigden met de hoogste werkloosheidsgraad.  

  

5. HOE VRAAG JE DE SUBSIDIE AAN?  
  

5.1. Waaruit bestaat een volledig dossier?  

Een volledig aanvraagdossier omvat:  

  

- Het ingevulde inlichtingenformulier (je vindt dit hier)  

- Een verbintenisverklaring van de verschillende besturen waarin die aangeven dat het 

samenwerkingsverband de regierol opneemt voor de betrokken besturen  

- De aanvraag   

• hetzij via de strategische meerjarenplanning via BBC/DR (voor de gebruikers van BBC) 

(zie 5.2.1)  

• hetzij via het bij het inlichtingenformulier toegevoegde aanvraagformulier met 

meerjarenplanning en financiële raming (voor wie niet met BBC werkt) (zie 5.2.2)  

  

Dit volledige aanvraagdossier bezorg je voor 15 januari 2020 aan monia.tahri@vlaanderen.be.  

5.2. Langs welke weg doe je je aanvraag: via BBC of daarbuiten?  

5.2.1. Indiening via BBC  

  

De BBC omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen.  

De BBC bepaalt hoe het meerjarenplan, de aangepaste meerjarenplanning en de jaarrekening eruitzien 
en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen 

daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de 
uitvoering en de evaluatie. Via de digitale rapportering van de BBC (BBC/DR) wordt de Vlaamse 

overheid op de hoogte gebracht van het intekenen op deze oproep en van de rapportering daarover.  

5.2.2. Indiening buiten BBC  

  

Voor samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid die niet via BBC werken, worden de 

aanvraag en rapportering maximaal afgestemd op de timing uit het planlastendecreet die geldt voor 
wie wel BBC/DR gebruikt.  

  

Het meerjarenplan geeft in dit geval dezelfde inhoudelijke en financiële gegevens als via BBC. Het levert 
een duidelijk beeld van de intenties voor de komende werkjaren en koppelt hier een budget (begroting) 

aan. De subsidie kan enkel aangewend worden voor de werking en de activiteiten zoals beschreven in 

https://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/Inlichtingenformulier-regierol-2020-2025.docx
https://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/Inlichtingenformulier-regierol-2020-2025.docx
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de goedgekeurde subsidieaanvraag. De aanvraag vormt de basis voor de latere  gecoördineerde 

jaarrapporten met inhoudelijke en financiële gegevens.  

5.3. Hoe formuleer je je aanvraag?  

A) Stem je aanvraag inhoudelijk af op de Vlaamse beleidsprioriteit rond sociale economie  

  

De Vlaamse beleidsprioriteit inzake sociale economie is het vervullen van een regierol om de uitbouw 

van de lokale sociale economie te stimuleren.  

  

Je meerjarenplanning moet minimaal via volgende acties6 invulling geven aan de beleidsprioriteit7:  

- een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert,   

- een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie, - 

 en een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.   

  

Hoe de doelstellingen, actieplannen en acties ingevuld worden, bepaalt het lokale bestuur volledig 

zelf op basis van de lokale noden en opportuniteiten, bij voorkeur afgeleid uit  een omgevingsanalyse.  

  

  

B) Omschrijf je acties helder  

  

De subsidieaanvraag gebeurt in BCC door aan de acties de deelrapportagecode (LSEVBP01) van de 

lokale sociale economie te koppelen. Zo weet de Vlaamse overheid via BBC/DR wie ingetekend heeft 
op de Vlaamse beleidsprioriteit rond sociale economie, en met welke acties, actieplannen en binnen 

welke beleidsdoelstellingen ze dat doen.   

  

Inhoudelijk heldere en  goed geformuleerde acties zijn heel  belangrijk voor de Vlaamse overheid om 
in te kunnen schatten of het lokaal bestuur met de acties aansluit op de Vlaamse beleidsprioriteit. 

Wie intekent op een beleidsprioriteit, krijgt dus wel erg veel lokale beleidsvrijheid om een 

meerjarenplan uit te stippelen en inhoudelijk vorm te geven, maar dat neemt niet weg dat de inhoud 

voldoende duidelijk moet zijn om beoordeeld te kunnen worden.  

  

De Vlaamse administratie doet, onder voorbehoud van beschikbare kredieten op de Vlaamse 
begroting, in principe een subsidiebelofte van zes jaar, op basis van de informatie die zij haalt uit de 

meerjarenplanning, die ook een termijn van zes jaar bestrijkt. Omdat de koppeling met de 

deelrapportagecodes op actieniveau gebeurt, moeten voor de volledige periode acties worden 
uitgewerkt. Dat later geplande acties aanvankelijk minder gedetailleerd uitgewerkt zijn, is geen 

probleem: het meerjarenplan is immers steeds actualiseerbaar en de verfijningen van acties in latere 

jaren van het meerjarenplan worden  opgevolgd aan de hand van de opeenvolgende jaarrekeningen.  

  

  

C) Vertaal je beleidsvisie naar beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties  

  

Zoals het ondersteuningsdecreet aangeeft, omvat de regierol de ontwikkeling van een gedragen 

beleidsvisie op de sociale economie. In de meerjarenplanning van de steden en gemeenten wordt dit 

vertaald naar beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Beschrijf deze kwalitatief en bij voorkeur 
ook kwantitatief.   

  

  

                                                           
6 Conform artikel 3 van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol van 26 oktober 2012.  

7 Enkele voorbeelden van acties zijn te vinden op socialeeconomie.be.  

https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur
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Per beleidsdoelstelling beantwoord je deze drie vragen:  

  

(1) Wat willen we bereiken?   

Je omschrijft het vooropgestelde resultaat of eventueel het vooropgestelde effect. Waar 

mogelijk wordt dat resultaat of effect meetbaar gemaakt via prestatie- of effectindicatoren.   

(2) Wat gaan we daarvoor doen?   

Je geeft je actieplan met bijhorende acties.   

(3) Wat zijn de financiële gevolgen?  

Je raamt per jaar de ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling, actieplan of actie.   

Deze drie vragen dragen bij tot een SMART gerichte formulering van je beleidsdoelstellingen.  

  

Eén beleidsdoelstelling kan betrekking hebben op meerdere beleidsdomeinen en zo onderdeel zijn van 

een geïntegreerde aanpak van bijvoorbeeld lokaal sociaal beleid, lokaal werkgelegenheidsbeleid en het 

lokale sociale-economiebeleid.  

  

Stel per beleidsdoelstelling één of meer actieplannen op voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. 

Een actieplan is een verzameling van acties die binnen een vastgelegd tijdschema of realisatietermijn 
worden uitgevoerd.  

  

De acties tenslotte tonen concreet aan wat er wordt ondernomen in het kader van die actieplannen. 

Ook een actieplan en daarbij horende acties kunnen aan meerdere beleidsdomeinen gekoppeld 

worden in het kader van een geïntegreerde benadering.   

  

  

  

6. WANNEER DIEN JE JE AANVRAAG TEN LAATSTE IN?  
  

Je dient je aanvraag uiterlijk op 15 januari 2020 in.  

Een volledig aanvraagdossier omvat naast de eigenlijke aanvraag ook een inlichtingenformulier en 

verbintenisverklaring (zie 5.1.).  

  

Timing:  

Eind 2018  Bekendmaking van de oproep met de Vlaamse beleidsprioriteiten op het vlak van 

lokale sociale economie  

2019  Opmaak meerjarenplan/jaarplan  
- De steden en gemeenten maken hun strategische meerjarenplanning op voor de BBC 

2020-2025.  

- De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (die niet 

met BBC werken) maken hun meerjaren- of jaarplan op.  

15/01/2020  Deadline voor indiening van het aanvraagdossier.  

30/04/2020  Beslissing over aanvraag via subsidiebeslissing Vlaamse Regering  
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7. BESLISSING OVER JE AANVRAAG  
  

Op basis van je aanvraagdossier beoordeelt het Departement WSE   

(1) of de samenwerkingsverbanden voldoen aan de voorwaarden inzake het minimaal aantal 

inwoners voor samenwerkingsverbanden;  

(2) of inhoudelijk de minimale acties aanwezig zijn, en hoe ze passen in de daarbij horende 

actieplannen en beleidsdoelstellingen.  

  

Je ontvangt de beslissing met daarin het toegekende subsidiebedrag via een subsidiebesluit (uiterlijk 

op 30 april 2020).  

  

  

8. JAARLIJKSE RAPPORTERING / AFREKENING  
  

8.1. Timing en werkwijze  

Timing van de uitbetalingen en van de rapportering:  

Jaar X  30/06  uitbetaling 1ste voorschot, 40% van het max. subsidiebedrag  

30/11  uitbetaling 2de voorschot, 40% van het max subsidiebedrag  

Jaar X+1  31/07  deadline voor rapportering over jaar X   

- hetzij via BBC/DR  

- hetzij via een gecoördineerd inhoudelijk en financieel verslag aan 

monia.tahri@vlaanderen.be  

najaar  uitbetaling saldo  

  

8.2. Beoordeling van de rapportering  

Aan de hand van één inhoudelijk, gecoördineerd jaarverslag (vervat in de jaarrekeningen van BBC of 

apart bezorgd) wordt de werking van het gehele werkingsjaar inhoudelijk geëvalueerd. Er wordt 
nagegaan in welke mate tijdens de subsidieperiode de doelstellingen, activiteiten en prestaties werden 

verricht of effecten werden bereikt in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten. De relevante 

onderdelen worden aan de bevoegde adviesraden meegedeeld.   

  

De rapportering voldoet niet   

(1) als het lokale bestuur niet voldoet aan de rapporteringsverplichtingen   

(2) als de rapportering manifest onduidelijk is   

(3) als het lokale bestuur onvoldoende aantoont dat het de vooropgestelde doelstellingen 
heeft nagestreefd  

  

In dat geval maakt de Vlaamse Regering uiterlijk drie maanden na de ontvangst van de rapportering 

bezwaar bij het lokale bestuur. Het lokale bestuur bezorgt, binnen twee maanden na ontvangst van 
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het bezwaar, de Vlaamse Regering een aangepaste rapportering en/of een motiverende nota waarom 

bepaalde engagementen niet zijn nagekomen. De Vlaamse Regering bezorgt daaropvolgend haar 
beslissing aan het lokale bestuur binnen twee maanden na ontvangst van de aangepaste rapportering 

en/of motiverende nota. Deze termijn kan door haar eenmalig verlengd worden met een maand.  

  

Als uit de aangepaste rapportering of uit de bijkomende motivering blijkt dat de subsidie niet 
aangewend werd voor het doel waarvoor ze werd verleend, en meer bepaald dat de Vlaamse 

beleidsprioriteiten onvoldoende werden nagestreefd, keert de Vlaamse Regering geen verdere 

subsidies uit en vordert ze de al uitbetaalde subsidies terug.  

  

  

9. WETGEVEND KADER   
   

Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van 

de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (link naar 
Vlaamse Codex)  

  

Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 

besturen kunnen worden opgelegd (link naar Vlaamse codex)  

  

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale 
sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de 

ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van 

het maatschappelijk verantwoord ondernemen (link naar Vlaamse Codex)  

  

10. CONTACT  
  

Met vragen kan je terecht bij:  

 

duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be 

 

Monia Tahri  

Dossierbehandelaar Dienst Ondersteuning  

T: 02 553 09 63  

M: monia.tahri@vlaanderen.be   

  

Marc Haesendonckx   

Beleidsmedewerker Afdeling Strategische Beleidsondersteuning   

T: 02 553 09 48   

M: marc.haesendonckx@vlaanderen.be    
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