
Sociale clausule betreffende het voorbehouden van de opdracht aan 
de sociale inschakelingseconomie 

Deze clausule bestaat erin de toegang tot de gunningsprocedure van overheidsopdrachten voor te 
behouden, eventueel voor één of meerdere percelen in geval van een opdracht in percelen.  

In te voegen onder de titel “voorwerp van de opdracht” 

In het kader van deze opdracht wil [naam van de aanbesteder] een beleid voor de maatschappelijke 
en professionele integratie van gehandicapten en kansarmen nastreven.  

In te voegen onder de titel “toegangsrecht” van uw bestek 

Conform artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten wordt de toegang tot de 
gunningsprocedure van deze overheidsopdracht (of van het perceel / de percelen ...) voorbehouden 
aan een onderneming of ondernemingen uit de sociale economie (inschakelingsonderneming, 
plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, atelier de formation par le travail 
of onderneming voor aangepast werk) en aan elke ondernemer die de maatschappelijke en 
professionele integratie van gehandicapten en kansarmen tot doel heeft, waarbij minstens 30 % van 
het personeel van deze werkplaatsen of ondernemers gehandicapte of kansarme werknemers zijn. 
De aanvragen tot deelneming / offertes die niet aan de voorziene voorwaarden voldoen, worden als 
nietig beschouwd. 

In te voegen onder de titel “bij de offerte te voegen documenten” 

De onderneming voegt bij haar aanvraag tot deelneming / haar offerte hetzij het bewijs dat ze op de 
dag van de aanvraag tot deelneming / van de offerte over een (tijdelijk of voor onbepaalde duur) 
geldige erkenning beschikt, hetzij documenten die aantonen dat ze een sociale-
inschakelingsonderneming is.  

Onder “sociale-inschakelingsonderneming” verstaat de aanbestedende overheid: 

-      sociale en democratische inschakelingsondernemingen (SDIO) zoals bedoeld in artikelen 3, 11 
en 14 §§ 1, 2 en 3 van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de 
ondersteuning van de sociale ondernemingen; 

-      ondernemingen voor aangepast werk (ETA) zoals bedoeld in het decreet van de Franse 
Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de 
gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces; 

-    ateliers de formation par le travail (AFT) zoals bedoeld in artikel 9 van het decreet van de FGC 
van 27 april 1995 betreffende de erkenning van bepaalde organismen voor socioprofessionele 
inschakeling; 

-      beschutte werkplaatsen (BW, of maatwerkbedrijven) zoals bedoeld in het besluit van de 
Vlaamse regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van 
de beschutte werkplaatsen; 

-  elke ondernemer die de professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel 
heeft, waarbij minstens 30 % van het personeel van deze werkplaatsen, ondernemers of 
programma's, gehandicapte of kansarme werknemers zijn.  
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