Vragen

Wat houdt een cofinanciering door het Europees Sociaal Fonds
in?

Antwoorden
Een cofinanciering door het Europees Sociaal Fonds houdt in dat de in het kader van
het operationeel programma ESF 2014-2020 geldende regelgevingen (verordening
(EU) nr. 1303/2013), moeten worden nageleefd. In het bijzonder houdt een dergelijke
cofinanciering het volgende in:
- respect voor diversiteit, de bevordering van de gelijkstelling van man en vrouw
ten opzichte van de begunstigden, de toegankelijkheid van de gebouwen voor
personen met beperkte mobiliteit, de voorkoming van elke vorm van
discriminatie ten opzichte van de begunstigden, de naleving van de beginselen
van duurzame en milieuontwikkeling, alsook de naleving van de
uitvoeringsbepalingen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
- de vermelding van de steun van het Europees Sociaal Fonds, overeenkomstig
bijlage XII van de verordening;
- ermee instemmen om opgenomen te worden in een lijst van acties die op het
ESF-portaal van Actiris en op de website europeinbelgium.be wordt
gepubliceerd. Deze lijst bevat de naam van de actie, een samenvatting van de
actie, de begin- en einddatum van de actie, de totale subsidiabele uitgaven die
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voor de actie zijn toegewezen, het cofinancieringspercentage van de Unie (per
prioritaire as), de postcode van de actie of een andere bruikbare
plaatsbepaling, het land en de naam van de categorie steunverlening
waaronder de actie valt;
de archivering van de gegevens en de bewijsstukken met betrekking tot de
acties die in toepassing van dit partnershipkader worden verwezenlijkt,
gedurende de huidige ESF-programmering en voorlopig tot 31/12/2023. Deze
termijn kan worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 140
van de verordening;
het goede onthaal van alle gemachtigde controle- of evaluatie-instanties en de
terbeschikkingstelling op hun verzoek en op ieder moment van de documenten
en de boekhouding betreffende de actie, om de besteding van de gestorte
subsidies te kunnen controleren. De verschillende controleorganen zijn, onder
andere, de beheersautoriteit ESF, de certificeringsautoriteit ESF, de
auditautoriteit ESF (auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese
Fondsen), de auditdiensten van de Europese Commissie en de Europese
Rekenkamer.

Mag een opvangstructuur die gesubsidieerd wordt door een
andere subsidiërende overheid op deze projectoproep
reageren?

Ja, op voorwaarde dat die andere subsidiëring geen betrekking heeft op kosten
verbonden aan dezelfde actie, want in dat geval zou er sprake zijn van dubbele
subsidiëring, wat verboden is. Daarom zal men u een ondertekende verklaring inzake
de afwezigheid van dubbele subsidiëring vragen. Een instelling mag meerdere
subsidies ontvangen, maar niet voor dezelfde acties.

Wat zijn de onrechtstreekse kosten die door de subsidie
worden gedekt?

De onrechtstreekse kosten zijn de kosten gemaakt in het kader van de uitvoering van
het partnership, met uitzondering van de rechtstreekse loonkosten van de referentkinderverzorgster(s) voor de kinderen van werkzoekenden die door de Coördinatie van
het netwerk werden doorgestuurd, namelijk begeleidingskosten, administratiekosten,
materiaalkosten enz.

Waarom is een dergelijk opvangsysteem nodig voor de
werkzoekenden?

In het Brussels Gewest is er een tekort aan opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3
jaar. Zelfs voor werkende ouders is het moeilijk om voor hun kind een plaats te vinden.
In deze situatie lijkt het voor werkzoekende ouders bijna onmogelijk om een plaats te
reserveren zonder een beroep te doen op een specifieke maatregel. Dankzij deze
maatregel kunnen zij gedurende een jaar een opleiding volgen en ondertussen een
structurele opvangplaats zoeken voor daarna.

Wat is er zo bijzonder aan deze opvang?

De opvang is tijdelijk en biedt ouders de mogelijkheid om een structurele opvangplaats
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te zoeken terwijl ze een opleiding volgen. Men kan hier vrij snel gebruik van maken.
De opvang wordt georganiseerd in samenwerking met de Coördinatie van het netwerk
binnen Actiris.

Hoe gaat Actiris na of de eventuele begunstigden voor de actie
in aanmerking komen?

De toelatingsvoorwaarden worden gecontroleerd door de consulenten in de
agentschappen van Actiris. Zij vullen een aanvraagformulier in, dat de werkzoekende
aan de Coördinatie van het netwerk bezorgt. Na verificatie zoekt de Coördinatie van
het netwerk een geschikte opvangplaats en brengt zij de werkzoekende in contact met
de geselecteerde opvangstructuur.

Hoe gebeurt de inschrijving van het kind?

De inschrijving gebeurt binnen de structuur waar de opvangplaats zich bevindt, op
initiatief van de Coördinatie van het netwerk. Ze mag in geen geval rechtstreeks op
initiatief van de werkzoekende gebeuren.

Wat is de Coördinatie van het netwerk van opvangstructuren?

Het gaat om een of meerdere medewerkers in de kinderdagverblijven van Actiris die
de inschrijvingen en de pedagogische opvolging van de partneropvangstructuren in dit
project coördineren, zoals bepaald in de bijlage 'Pedagogisch project en werking van
de Coördinatie van het netwerk van opvangstructuren'.

Wat zijn de precieze voorwaarden en modaliteiten voor de
opvang van een kind?

De werkzoekende ouder moet een concreet en precies opleidingsplan hebben voor
minstens 1 maand (opleidingsplaats, begindatum, eventueel een inschrijving). Met de
toestemming van zijn referent-tewerkstellingsconsulent kan hij in dat geval een plaats
in een partneropvangstructuur aanvragen voor hoogstens 12 maanden.
De modaliteiten voor de opvang van het kind worden door de opvangstructuur zelf
beheerd, in samenwerking met de ouder en eventueel na onderhandeling met het
opleidingscentrum, door bemiddeling van de Coördinatie van het netwerk.

Welk type van aanwezigheidsfiche dient te worden gebruikt?

Wat zijn de modaliteiten voor de communicatie tussen de
opvangstructuren en de Coördinatie?

Een afwezigheidsfiche per halve dag, waarop duidelijk de namen zijn vermeld van de
kinderen wier ouders door de Coördinatie van het netwerk zijn doorgestuurd, alsook de
halve dagen waarop ze aanwezig zijn.

De Coördinatie verwacht van elke opvangstructuur de volgende zaken:
- De aanwezigheidsfiches worden aan het begin van de maand opgestuurd
(uiterlijk de 5e van de maand).
- De Coördinatie wordt bij elke bijzondere probleemsituatie (afwezigheid,
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moeilijkheden, ziekte ...) binnen de 5 dagen op de hoogte gebracht.

Mag men in het kader van dit partnership minder dan 6
kinderen opvangen?

Is het wenmoment in het kader van dit partnership onmisbaar?

Neen. Er kunnen 6, 9 of 12 kinderen worden opgevangen.

Ja, het wenmoment is onmisbaar, zelfs al is het kort. De Coördinatie kan eventueel
met het opleidingscentrum onderhandelen over een latere aankomst in de opleiding,
zodat dit wenmoment kan plaatsvinden, met spoed indien nodig.

Wat is de impact van de indicatoren op de subsidiëring?

De subsidiëring is rechtstreeks verbonden met de verwezenlijkingsindicatoren, d.w.z.
met het aantal plaatsen dat daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld. Het feit of de
plaatsen ingenomen worden of niet, heeft echter geen rechtstreekse invloed op het
subsidiebedrag. Indien plaatsen gedurende langere tijd niet worden ingenomen, zal de
situatie worden onderzocht en zullen oplossingen worden aangevoerd.

Hoe volgt Actiris de verwezenlijking van de acties op?

Actiris leest de activiteitenverslagen die door de Coördinatie worden samengesteld.
Actiris organiseert meerdere keren per jaar begeleidingscomités. Tijdens deze comités
kunnen op verzoek van de partners verschillende thema's worden besproken. Ook
organiseert de Coördinatie thematische vergaderingen.
Verder zijn er contacten mogelijk tussen de partners en de projectbeheerders van het
departement Partnerships van Actiris, zodat alle vragen worden beantwoord.
Ten slotte voeren de inspecteurs van de beheersautoriteit ESF elk jaar controles uit.
Dit gebeurt zowel in het dossier als ter plaatse.

Wat betekent de 'ontvankelijkheid' van een kandidaatstelling en
wat zijn de precieze termijnen?

'Ontvankelijkheid' betekent dat het dossier conform, volledig en administratief in orde is
en dus gelezen en beoordeeld kan worden. Het dossier en de bijlagen moeten uiterlijk
op 11 augustus worden verstuurd.
Indien meer dan drie documenten ontbreken (of niet conform zijn), zal het dossier nietontvankelijk worden geacht en dus niet worden gelezen.
Als dit maximum van drie ontbrekende of onjuiste documenten niet wordt
overschreden, kan vanaf 11 augustus op verzoek een bijkomende termijn worden
toegekend voor de indiening van bepaalde bijlagen, tot 25 augustus.
Op (gemotiveerd) verzoek van de operator kan eventueel nog een laatste termijn
worden toegekend.
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Hoe zal er rekening worden gehouden met de kwestie van de
geografische dekking?

Het geografisch criterium zal niet worden beoordeeld, maar er zal wel rekening mee
worden gehouden.
Sommige Brusselse wijken waar werkzoekenden wonen die bij de actie betrokken zijn,
hebben een groter tekort aan opvangplaatsen dan andere. Indien twee dossiers
dezelfde beoordeling hebben gekregen en er een keuze moet worden gemaakt, zal dit
criterium worden onderzocht. Als een opvangstructuur met een goed dossier 12
plaatsen aanbiedt in een wijk waar de nood minder hoog is, zal Actiris dit aantal
plaatsen kunnen verminderen ten gunste van andere structuren in wijken waar de
nood hoger is.

Wat is op het gebied van subsidiëring het verschil tussen optie
1 en optie 2?

Optie 1 betreft een standaardbedrag, berekend op basis van de gecontroleerde
historische kosten.
Optie 2 geeft aan de operator de mogelijkheid om zelf de rechtstreekse en
onrechtstreekse kosten die met de actie gepaard gaan, te beoordelen en aan Actiris
een bedrag te vragen dat lager ligt dan het voorgestelde bedrag (optie 1).
Hierdoor zal Actiris het geld dat voor deze operator is bestemd, kunnen verminderen
en het aldus vrijgemaakte budget elders kunnen besteden.

Vanaf wanneer maakt men deel uit van het netwerk van
opvangstructuren? En wat houdt dit lidmaatschap in?

Men maakt deel uit van het netwerk zodra het project is gekozen en de overeenkomst
is ondertekend. Het netwerk bestaat uit alle partners. Die zullen allen worden
uitgenodigd op de verschillende jaarlijkse en/of thematische vergaderingen.
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