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Meneer 
Minister-president van 
….. 
 
 
 
Brussel/Namen, 28 april 2020 

 
 
 
Betreft : Europese financiering van de social-profit sector en Covid-19 
 
Onze ref. : L2020-022 
Contactpersonen : Michaël De Gols (UNISOC) – m.degols@unisoc.be  
 Dominique Van de Sype (UNIPSO) – dominique.vandesype@unipso.be  
 Bruno Gérard (BRUXEO) – bruno.gerard@bruxeo.be  
 
 
Dhr. Minister-President, geachte heer………………………………………, 
 
Veel organisaties in de social-profit sector (SPS) voeren projecten uit die worden ondersteund en 
gefinancierd door Europese financieringsprogramma's en de Europese structuurfondsen, met name het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), maar ook het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Voor sommige exploitanten 
vertegenwoordigen deze middelen een aanzienlijke financiering van de activiteiten, exploitatiekosten 
en in hoofdzaak de werkgelegenheid in verband met deze projecten.  
 
De naleving van de instructies en richtlijnen die door de autoriteiten zijn uitgevaardigd om de Covid-19-
crisis aan te pakken, heeft voor sommige actoren geleid tot het geheel of gedeeltelijk stopzetten van 
een aantal projecten, waaronder projecten die door de Europese structuurfondsen worden 
gefinancierd. Ook moet worden opgemerkt dat de inperkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de 
gehele bevolking en van invloed zijn op hun vermogen om deel te nemen aan, te profiteren van en bij 
te dragen aan de projecten in kwestie. De social-profit ondernemingen maken zich dan ook grote zorgen 
over de gevolgen van Covid-19 voor deze Europese cofinanciering, aangezien de verwachte resultaten 
niet allemaal binnen de gewenste termijn zullen worden bereikt. 
 
Dit doet de vraag rijzen wat de gevolgen zijn van de huidige context voor de Europese financiering. Het 
is van essentieel belang dat bedrijven niet worden getroffen wanneer de aan deze Europese financiering 
gekoppelde budgetten al beschikbaar en gepland zijn. Bovendien is het belangrijk dat de Europese 
instellingen, de lidstaten en de gefedereerde entiteiten aan social-profit ondernemingen garanties 
geven met betrekking tot de nieuwe programmering die in principe in 2021 van start gaat. 
 
Het is met het oog op het doorgeven van deze zorgen en eisen dat de intersectorale organisaties die de 
werkgevers in de social-profit sector op federaal niveau (UNISOC) en de gefedereerde entiteiten 
(UNIPSO, BRUSSELSELS) vertegenwoordigen, zijn gaan samenwerken om gezamenlijk de verschillende 
politieke en institutionele gesprekspartners aan te spreken, zowel op Belgisch als op Europees niveau. 
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Om enerzijds de effecten te kunnen beoordelen en anderzijds actiemogelijkheden voor te stellen, is een 
enquête gehouden onder social-profit ondernemingen. Met 78 respondenten die overeenkomen met 
120 gefinancierde projecten, heeft deze enquête veel verenigingen in staat gesteld hun bezorgdheid te 
uiten en voorstellen te formuleren voor acties en maatregelen met betrekking tot de huidige 
programmering (2014-2020) en de toekomstige programmering (2021-2027). Al deze zorgen en 
voorstellen vormen het onderwerp van deze brief. 
 
Duidelijke en dringende communicatie 
 
Duidelijke en dringende communicatie van de overheid en de bevoegde instanties moet de social-profit 
ondernemingen die van Europese financiering profiteren, bereiken. Deze informatie moet betrekking 
hebben op de financiering en het beheer van projecten en activiteiten die voortvloeien uit de huidige 
en toekomstige programmering (2021-2027). Daarnaast blijkt het noodzakelijk om de projectleiders te 
informeren over de activering van het investeringsinitiatief Coronavirusrespons (CRII) om eventueel de 
2020-acties die door inperking en deconfiniëring worden beïnvloed, te compenseren. 
 
Wat betreft de bezorgdheid van de actoren in verband met de gevolgen van de Covid-19-crisis voor de 
financiering van banen en activiteiten van bedrijven die uit Europese projecten voortvloeien, worden 
verschillende aanvullende verzoeken gedaan. 
 
Financiering van lopende Europese projecten 
 
Hoewel het nog te vroeg is om te anticiperen op de omvang van de gevolgen van de Covid-19-crisis voor 
de Europese projecten, zijn er voor de actoren veel zorgen over de financiering van hun huidige 
activiteiten, met name wat betreft de verwezenlijking van de doelstellingen en de resultaten die binnen 
de gestelde termijnen moeten worden bereikt. 
 
De actoren mogen niet worden gestraft als de verwachte doelstellingen niet allemaal binnen de 
gewenste termijn worden gehaald, gezien de situatie van uitzonderlijke crisis en overmacht, ook al zijn 
de budgetten in verband met deze Europese financiering al beschikbaar gesteld. 
 
Als algemeen beginsel stellen wij voor dat er in principe overeenstemming wordt bereikt over het niet 
terugkrijgen van budgetten per project, zowel in de periode van inperking als in de periode van 
deconfiniëring. Het doel is dat deze mogelijk niet-gebruikte middelen beschikbaar zijn voor specifieke 
aanpassings- en herstelmaatregelen voor projecten die in kalmere perioden opnieuw moeten worden 
gedefinieerd. 
 
We vragen ook :  

▸ De handhaving van alle regionale/communautaire en Europese (co-)financiering, met de 
mogelijkheid voor social-profit ondernemingen die het wensen om overeenstemming te bereiken 
over het niveau van de uitvoering van de activiteiten, rekening houdend met hun volledige of 
gedeeltelijke stopzetting tijdens de insluitings- en deconfiniëringsperiode. Dit verzoek zal bijdragen 
tot het behoud van de werkgelegenheid door te voorkomen dat er een beroep op tijdelijke 
werkloosheid wordt gedaan. 

▸ Het als subsidiabele kosten opnemen van reeds gemaakte kosten (bv. catering, reiskosten, 
reserveringen van conferentiezalen) waarvoor geen vergoeding mogelijk is, alsook het opnemen van 
kosten in de uitvoering van alternatieve regelingen (bv. bedrijfs- en personeelskosten in verband 
met telewerken, opleiding op afstand en onderwijsinstrumenten) om de bedrijfscontinuïteit te 
verzekeren. 
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▸ De versoepeling van de regelgeving over overheidsopdrachten voor de dringende aankoop van 
materiaal om de activiteit op afstand uit te oefenen en het nemen van de nodige maatregelen om 
sociale afstand te houden (bv. maskers, handschoenen, gel, plexi-schermen, grondmarkeringen, 
enz.). 

▸ Flexibiliteit in het administratieve en financiële beheer van projecten : 

• Flexibiliteit en mogelijkheid tot verlenging van de termijnen voor de indiening van 
bewijsstukken, administratieve procedures, verslaglegging, en beperking van de eisen. 

• Verminderde controles, beoordelingen en inspecties tijdens de insluitings- en deconfiniërings-
periode. 

• Verkorting van termijnen bij de verwerking en afwikkeling van alle financieringssaldi, zodat de 
druk op de cashflow van de ondernemingen niet toeneemt. 

• Rekening houden met de moeilijkheden om bepaalde elementen te rechtvaardigen die verband 
houden met alternatieve methoden om bepaalde activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld : 
ondertekening van de presentielijsten van de begunstigden, evaluatie van het werk op afstand 
dat door stagiairs of studenten wordt verricht). 

 
Ook moet worden overwogen om de duur van de projecten te verlengen, zodat de actoren extra tijd 
hebben om de vooraf bepaalde resultaten te bereiken. We vinden het echter wel belangrijk : 

▸ Dat deze verlenging uitsluitend op verzoek van de betreffende actor plaatsvindt. 

▸ Dat bij de verlenging rekening wordt gehouden met de maanden van stilstand en met de tijd die 
nodig is om projecten opnieuw op te starten. 

▸ Dat de met het toezicht op de projecten in kwestie belaste overheidsdiensten flexibel zijn ten 
aanzien van de duur van de periode waarin de resultaten moeten worden bereikt. 

▸ Om deze verlengingen te financieren met aanvullende financiering bovenop de al geplande 
begroting. 

 
Het is ook denkbaar dat actoren die dat wensen en die over de technische middelen beschikken om dat 
te doen, hun diensten met digitale middelen kunnen voortzetten. Het is daarom noodzakelijk om hen 
de financiering van de bereikte resultaten te garanderen en hen bijstand en duidelijke instructies te 
geven met betrekking tot de documentatie en de rapportage van de met deze digitale middelen bereikte 
resultaten. 
 
Financiering van Europese projecten vanaf 2021 
 
De Europese instellingen en de steunpunten van de gefedereerde entiteiten moeten de operatoren 
garanties bieden voor de nieuwe programmering die in principe in 2021 van start gaat. Het belangrijkste 
doel is ervoor te zorgen dat social-profit ondernemingen in het kader van de nieuwe projectvoorstellen 
die zullen worden ingediend, ervoor zorgen dat verstoringen van de activiteiten in het jaar 2020 geen 
negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. 
 
Social-profit ondernemingen wachten met spanning op informatie over de details van dit overgangsjaar. 
Besluiten over personeelsbeheer moeten de komende maanden inderdaad worden genomen, met 
name met inbegrip van voorafgaande kennisgevingen uit voorzorg. 
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De actoren vrezen dat de volgende programmering hun niet voldoende financiële middelen zal 
opleveren om hun acties uit te voeren, dat de prioriteiten van de verschillende Europese 
financieringsregelingen zullen veranderen en dat de activiteiten van de huidige en de volgende 
programmeringsperiode met elkaar in botsing zullen komen. 
 
Wij danken u voor uw aandacht voor deze brief, en voor de inzet en de energie die uw regering aan de 
dag legt om deze crisis te verzachten. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 

Michaël De Gols 
Directeur 

Dominique Van de Sype 
Secretaris-generaal 

Bruno Gérard 
Directeur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kolonel Bourgstraat 122 bus 5 
Rue Colonel Bourg, 122 bte 5 

1140 Evere 
Tel: 02/739.10.72 - Fax: 02/736.75.0 

E-mail: info@unisoc.be 

 
 
 
 

Square Arthur Masson, 1 bte 7 
5000 Namur 

Tél. 081/24.90.20 
E-mail: unipso@unipso.be 

 
 
 
 

Rue du Congrès, 37-41 
Congresstraat, 37-41 

1000   Bruxelles-Brussel 
Tel. 02/210.53.08 

E-mail: info@bruxeo.be 
 
 
 
 
 
 


