
Bijlage 3: Toepassingsmodaliteiten van de flexibele clausule in geval 
van een combinatie van acties 

De opdrachtnemer die verschillende actievormen wenst te combineren (opleiding, inschakeling of 
uitbesteding), voldoet aan de sociale clausule voor zover de som van de uitvoeringspercentages van 
alle toegepaste acties gelijk is aan 100.  
Aantal opleidings-/inschakelingsdagen  uitbestedingspercentage:  
De formule om het aantal opleidings- of inschakelingsdagen om te zetten in een percentage van 
uitbesteding aan de sociale inschakelingseconomie luidt als volgt: 

Aantal gepresteerde opleidings− of inschakelingsdagen op de werf
Aantal opleidings− of inschakelingsdagen voorzien in het bestek

∗ 100 = ⋯% 

 

De onderneming heeft ...... % van de opleidings- of inschakelingsinspanning verwezenlijkt en moet dus 
nog het ontbrekende percentage van de inspanning verwezenlijken (= 100 % - ...... %). Als ze besluit 
om zich te wenden tot een uitbesteding aan de sociale inschakelingseconomie, moet ze het resterende 
percentage van de in het bestek voorziene uitbestedingsinspanning verwezenlijken.  
Bijvoorbeeld: De opdrachtdocumenten leggen het volgende op: 200 inschakelings- of opleidingsdagen 
of een uitbesteding aan de sociale inschakelingseconomie van 5 % van het bedrag van de 
goedgekeurde offerte, excl. btw, d.w.z. € 25.000 voor een ingediende offerte van € 500.000. De 
opdrachtnemer realiseert 150 opleidingsdagen, d.w.z. 150/200 x 100 = 75 % van de vereiste 
inspanning. Hij moet dus nog 25 % van de inspanning verwezenlijken (= 100 % - 75 %). Hij past dit 
percentage toe op het bedrag dat aan de sociale inschakelingseconomie moet worden uitbesteed:  
25 % van € 25.000 = € 6.250. Om zijn sociale clausule volledig uit te voeren, zal hij dus aan één of 
meerdere sociale-inschakelingsondernemingen posten van de opdracht moeten uitbesteden die 
overeenstemmen met een minimumbedrag van € 15.000. 
 
Uitbestedingspercentage  aantal opleidings-/inschakelingsdagen:  
De formule om het percentage inschakeling/maatschappelijke integratie om te zetten in aantal 
opleidings-/inschakelingsdagen luidt als volgt: 
Totaalbedrag van de posten uitgevoerd door de  SIO−onderaannemer

Voorziene bedrag (XX % van de ingediende offerte)
∗ 100 = ⋯%  

 
De onderneming heeft ...... % van de inschakelings-/integratie-inspanning (uitbesteding aan de sociale 
inschakelingseconomie) verwezenlijkt en moet dus nog het ontbrekende percentage van de 
inspanning verwezenlijken (= 100 % - ...... %). 
Als ze besluit om zich te wenden tot opleidingen (inschakeling), moet ze het resterende percentage 
van de in het bestek voorziene opleidingsinspanning verwezenlijken. Bijvoorbeeld: Het bedrag van de 
goedgekeurde offerte bedraagt € 2.200.000, excl. btw. In het bestek worden een uitbesteding aan de 
sociale inschakelingseconomie van 5 % (dus € 110.000) of 110 opleidings- of inschakelingsdagen 
opgelegd. De opdrachtnemer besteedt voor € 50.000 uit aan een aantal verschillende sociale-
inschakelingsondernemingen, d.w.z. € 50.000/€ 110.000 x 100 = 45,5 % van de vereiste inspanning. Hij 
moet dus nog 54,5 % van de inspanning verwezenlijken (= 100 % - 45,5 %). Hij past dit percentage toe 
op het aantal opleidingsdagen dat in de opdrachtdocumenten is voorzien: 54,5 % van 330 dagen = 180 
opleidingsdagen (60 inschakelingsdagen). Om zijn sociale clausule volledig uit te voeren, zal hij dus één 
of meerdere stagiairs moeten opvangen (één of meerdere werkzoekenden moeten aanwerven) 
gedurende minstens 180 opleidingsdagen (60 inschakelingsdagen).  
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