REGLEMENT
Betreffende het toekennen van “ kennismakingscheque sociale economie 2015 – 2016”

Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21.05.2015

Om de ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen, werd er in 2014 een intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst opgericht tussen de gemeenten As, Opglabbeek en Zutendaal (GAOZ ).
Deze samenwerkingsovereenkomst neemt het initiatief om bedrijven en organisaties binnen Genk,
As, Opglabbeek en Zutendaal (GAOZ) kennis te laten maken met de sociale economie onder de vorm
van het toekennen van een “kennismakingscheque sociale economie”.
Met deze kennismakingscheque krijgt elke ondernemer of organisatie bij aankoop van producten
en diensten geleverd door sociale economie organisaties een tussenkomst van € 250,-mits een
minimale eigen inbreng van € 250,-.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPPENKADER

Artikel 1 : Definities
Onder sociale economie bedrijven wordt verstaan: alle sociale organisaties die personen uit de
kansengroepen duurzaam tewerkstellen en daarvoor de nodige erkenningen hebben.
Onderneming : Wie kan er gebruik van maken?
Onder onderneming wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een activiteit,
waarvan de exploitatiezetel , de woonplaats of de maatschappelijke zetel, gelegen is op het
grondgebied van de stad Genk, As, Opglabbeek of Zutendaal functionerend als een operationele
bedrijfseenheid, zoals bedoeld in artikel 14 van de wet 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven.

Zowel zelfstandige ondernemers, handelsvennootschappen, KMO’s, commerciële en niet
commerciële bedrijven en organisaties vallen hieronder.
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Lokale overheden en privé personen kunnen geen gebruik maken van de kennismakingscheque.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN en TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: Algemeen - toepassingsgebied

Binnen de perken van het in de begroting voorziene krediet kan aan de in artikel 1 bedoelde
ondernemingen een “kennismakingscheque sociale economie” toegekend worden met als doel de
ontwikkeling van de sociale economie op het grondgebied van de GAOZ te bevorderen.

Artikel 3: Budget

Het reglement treedt in werking op 01 september 2015 en is geldig tot en met 31 december 2016.
De gemeentes zullen ter financiering van dit reglement in de begroting van de jaren 2015 en 2016
een maximaal totaal bedrag van 25.000,00 euro voorzien tot uitbetaling van deze subsidie aan de
ondernemingen die de cheque aanvragen en dit voor zover het budget aan financiële middelen niet
uitgeput is tijdens deze reglementsperiode.
Artikel 4: Algemene voorwaarden

§ 1 De “kennismakingcheque” kan louter gebruikt worden voor de aankoop van producten of
diensten bij een sociale economie organisatie, die:
a.

erkend is als sociale economie organisatie, en

b.

vermeld staat op de bijgevoegde gelimiteerde lijst van sociale ondernemers,
geclusterd per sector.
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De kennismakingscheque kan niet gebruikt worden voor de hernieuwing of verlenging van
bestaande contracten of samenwerkingsovereenkomsten.

Indien bepaalde diensten niet kunnen aangeleverd worden door sociale ondernemers
vermeld op de lijst, kan er occasioneel en in overleg met de Intergemeentelijke
Samenwerkingsovereenkomst GAOZ en de coördinator sociale economie, geopteerd worden
voor een ander dan op de lijst opgenomen sociale onderneming.

§ 2 Iedere onderneming kan maximaal 1 “kennismakingscheque” t.w.v. € 250,00 aanvragen en
éénmalig toegekend krijgen tijdens de reglement periode.
Voor elke toegekende cheque dient de onderneming aan te tonen dat er een eigen financiële bijdrage
geleverd werd van minstens € 250,-

HOOFDSTUK 3: BIJZONDERE INFORMATIEROL VAN DE COÖRDINATOR REGIE SOCIALE ECONOMIE –
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GAOZ.

Artikel 5:

De onderneming die de intentie heeft gebruik te maken van de kennismakingcheque sociale
economie kan, alvorens te voldoen aan de aanvraagprocedure , informatie inwinnen bij de stad Genk
en in het bijzonder bij de coördinator regie sociale economie (dienst tewerkstelling)
Er kan door deze dienst bijkomend advies verleend worden en meer uitleg verschaft worden wat
betreft het aanbod van producten en diensten van de verschillende sociale economie organisaties.

Na toekenning van de kennismakingscheque en de aankoop van diensten door de onderneming, zal
er aan de onderneming een korte evaluatie gevraagd worden door de coördinator regie sociale
economie
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Voor meer info
Stad Genk
Dienst tewerkstelling
Coördinator regie sociale economie
Europalaan 37A
3600 Genk
kennismakingscheque@genk.be
Tel. 089/36.64.57

HOOFDSTUK 4: AANVRAAG VAN SUBSIDIE

Artikel 6 : Aanvraagprocedure

De aanvraag tot het bekomen van de “ kennismakingcheque” sociale economie gebeurt door de
onderneming in twee fasen: de aanvraag (1) en aanvraag tot uitbetaling (2).

1. De onderneming dient de aanvraag, voorafgaand aan de effectieve bestelling te registreren
op het daarvoor bestemde aanvraagformulier:
- met een duidelijke omschrijving van de te verwachte aankopen/diensten, de gegevens van de
sociale organisatie(s) waarvan men gebruik wil maken en de geschatte kostprijs;
- uittreksel KBO, waaruit blijkt dat de onderneming een exploitatiezetel , de woonplaats, of
de maatschappelijke zetel gevestigd heeft op het grondgebied van GAOZ.
en deze te bezorgen aan:
Stad Genk - Europalaan 37A - 3600 Genk
Dienst tewerkstelling
coördinator regie sociale economie:
Tel 089 366 457
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kennismakingscheque@genk.be

De onderneming zal binnen de 5 dagen een bevestigingsmail ontvangen.

2.

Aanvraag tot betaling van de kennismakingscheque

De aanvraag tot betaling van de kennismakingcheque (max. € 250,-) na aankoop van de
producten/diensten.
De onderneming dient:
- de aankoopfactuur/facturen voor te leggen, samen met een bewijs van betaling van
de facturen. Het bedrag van de facturen dient minstens € 500,- te bedragen
(excl .BTW) . Dit dient te gebeuren voor de gestelde termijnen, zoals vermeld in
artikel 8.

De kennismakingscheque kan aangevraagd worden in de periode van
01 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 en dient volledig gebruikt te worden voor
31 oktober 2016.

Na 31.12.2016 zullen er geen kortingscheques meer uitbetaald worden.

HOOFDSTUK 5 BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Artikel 7 : Beslissing

§1. De beslissing tot al dan niet uitbetaling wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.
Bij de beoordeling van het dossier tot uitbetaling, staat het voldoen aan de gestelde voorwaarden
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centraal en dit binnen het kader van het voorziene budget, zoals voorzien in artikel 3.

§2. De stad Genk behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken uit te voeren die vereist zijn voor
de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager zijn medewerking weigert, vervalt elk recht op
subsidie.

§3 De dossiers worden chronologisch behandeld in volgorde van aanvragen tot uitbetaling en tot
uitputting van het goedgekeurde budget in overeenstemming met artikel 3.

HOOFDSTUK 6 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 8 : Termijnen

Aanvragen tot toekenning van de kennismakingscheque zoals omschreven in artikel 6.1 worden
aanvaard in de periode van 01 september 2015 tot en met 31 augustus 2016.
Na toekenning dient de kennismakingscheque gebruikt te worden zijn vóór 31 oktober 2016.
Kostenbewijzen gedateerd na 31 oktober 2016 zullen niet aanvaard worden.

Aanvragen tot uitbetalingen zoals omschreven in artikel 6.2. worden aanvaard tot uiterlijk 15
november 2016.
De uitbetalingen kunnen gebeuren tot 31 december 2016. Na deze datum zullen er geen
kennismakingscheques meer uitbetaald worden.

Na een positieve beslissing wordt de subsidie binnen de dertig kalenderdagen uitbetaald door middel
van een overschrijving op het rekeningnummer van de onderneming of organisatie.
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HOOFDSTUK 7 SANCTIES

Artikel 9: Sancties

De Stad Genk zal de terugvordering van de subsidie eisen, vermeerderd met de wettelijke interest:
- Indien de subsidie toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse
verklaringen afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie;
- Indien de wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uit dit
reglement, niet werden nageleefd;
- Wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend werd voor het doel waarvoor ze werd
toegekend.

HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10: Toepasselijke wetgeving en bevoegdheden

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen is van toepassing op onderhavig reglement.

In geval van betwisting is de stad Genk bevoegd kennis te nemen van het geschil.
Geen beroep is mogelijk behoudens bij wet voorzien.

Artikel 11: Geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2015 en is geldig tot en met 31 december 2016.
Aanvragen worden aanvaard tot en met uiterlijk 31 oktober 2016.
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Aanvragen tot uitbetaling worden aanvaard tot uiterlijk 15 november 2016, voor gemaakte kosten tot
31 oktober 2016.
Uitbetalingen worden ten laatste gedaan op 31 december 2016.
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