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DIENT DIT MODEL?

Aan de hand van dit model kan de opdrachtgevende overheid
nagaan of de lokale dienst die ze wenst toe te kennen, voldoet
aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 van het decreet
van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie.
Na de voorafgaande impactanalyse kan de opdrachtgevende
overheid beslissen dat de dienstverlening voldoet aan de
voorwaarden. In casu is dit de Vlaamse Regering, de bevoegde
Vlaamse minister, het college van burgemeester en schepenen,
gemeenteraad, de OCMW raad, de provinciale deputatie of een
persoon gemachtigd om het lokaal of bovenlokaal bestuur
rechtsgeldig te verbinden.
De impactanalyse en de opdracht dient vervolgens ter advies
voorgelegd te worden aan de stakeholders, waaronder minimaal
de vakbonden en wekgeversorganisaties worden verstaan.

WETTELIJKE BASIS
Het decreet van
diensteneconomie

22

november

2013

betreffende

de

lokale

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het
decreet
van
22
november
2013
betreffende
de
lokale
diensteneconomie
Indien de beslissing van de opdrachtgevende overheid kennelijk
geen kwaliteitsvolle impactanalyse en/of geen representatieve
raadpleging
van
de
lokale
stakeholders
en/of
geen
kwaliteitsvolle toetsing van de voorwaarden betreffende
dienstverlening
bevat,
kan
de
Vlaamse
Regering
geen
inschakelingstrajecten
toewijzen
aan
de
dienstverlenende
organisatie tot uitvoering van de lokale dienst.

WIE VULT DIT MODEL IN?
Het
lokale
bestuur
(gemeenteraad,
schepencollege
of
provincieraad) die de lokale dienst als DAEB definieert, dient
de impactanalyse op te maken voor deze lokale dienst.

1

Gegevens van de betrokken overheden

Is de opdrachtgevende overheid tevens het lokaal bestuur die
de lokale dienst als DAEB definieert? <kruis en vul aan>
☒Ja Gemeentebestuur
☐Nee. <Voeg hier de contactgegevens van het (de) lokale
bestuur (besturen) toe>
Opdrachtgevende
overheid
Adres
Correspondentieadres
Contactpersoon
Telefoon
contactpersoon
E-mailadres
contactpersoon

Gemeentebestuur Zwevegem
Blokkestraat
<Vul hier de
<Vul hier de
<Vul hier de

29 Zwevegem
gewenste informatie in>
gewenste informatie in>
gewenste informatie in>

<Vul hier de gewenste informatie in>

2 De lokale dienst
2.1 Aard van de dienstverlening
<Kruis het correcte antwoord aan>
☐ De lokale dienst is een NEDAB (een niet-economische diensten
van algemeen belang)
☒ De dienstverlening wordt gekwalificeerd als dienst van
algemeen economisch belang met toepassing van het besluit
2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de
toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van
compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met
het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste
ondernemingen.

2.2 Omschrijving van de lokale dienst
Welke lokale dienst zal de lokale
diensteneconomieonderneming leveren in opdracht van de
lokale overheid?
“Klusjes, verhuis en vervoer van materialen”, omvattende:



Het ontwikkelen van een aanbod aan:
o Klussen die deel uitmaken van het alledaags
onderhoud van en rond de woning bij mensen die
zelf niet in staat zijn om deze te (laten)
uitvoeren omwille van – op doorverwijzing van een
erkende sociale organisatie( zoals: sociaal
verhuurkantoor, sociaal huis, sociale woonvesting
ea.) – medische, mentale, psychologische reden,
handicap en/of omwille van financiële redenen voor
deze klussen niet op de markt terecht kunnen
(gerechtigd op sociaal tarief), of door de markt
niet uitgevoerd worden.
o Verhuis- en vervoersdienst die in staat voor
verhuisopdrachten en vervoer van materialen voor
mensen die niet in staat zijn deze zelf uit te
(laten) voeren omwille van medische, mentale,
psychologische reden of handicap – op
doorverwijzing van erkende sociale organisatie –
en/of omwille van financiële redenen hiervoor niet
op de markt terecht kunnen (c.q. gerechtigd op
sociaal tarief). Waarbij:
 Verhuizen zijn beperkt tot verhuizen met
minstens één adres op het grondgebied van
gemeente Zwevegem(adres waar men vertrekt of
adres waar men aankomt) en worden uitgevoerd
conform het verhuisreglement.
 De vervoersopdrachten beperkt zijn tot
materiaal (geen mensen, noch dieren,
geen gevaarlijke stoffen of bederfbare
waren).

2.3 Doelstelling van de dienstverlening
Binnen welke beleidsdoelstelling van de opdrachtgevende
overheid past deze lokale dienst?
beleidsplan (verwijzing naar nummer van correcte
beleidsdoelstelling-> door gemeentebestuur aan te geven).
Welke maatschappelijke nood wordt met deze lokale dienst
ondervangen?
Deze dienstverlening komt tegemoet aan de nood van diverse
groepen mensen die er zelf niet in slagen om klussen in en
rond hun huis zelf ter harte te nemen. Ook niet als die
(kleine) ingrepen een groot verschil kunnen maken voor hun
kwaliteit van leven, welbevinden of veiligheid. Occasioneel
kan het hierbij ook gaan om iets minder alledaagse ingrepen
waarvoor men op de markt of binnen het eigen sociale netwerk
geen aanbod vindt.
Naast het aanbieden van klussen, wordt een aanvullende

dienst aangeboden die bestaat uit het brengen of wegvoeren
van materialen, ter ondersteuning van de nog aanwezige
capaciteit om zelf de klussen uit te voeren. De
verhuisdienst waarvan sprake is, is een bijzondere
uitvoeringsmodaliteit van de vervoersdienst die betrekking
heeft op het georganiseerd vervoeren van een volledige
huisraad.

2.4 Beoogde doelgroep van de lokale dienst
Wat is de beoogde doelgroep van de lokale dienst? Welke
‘klanten’ wil men bereiken met deze lokale dienst?
De doelgroep voor deze dienstverlening kan ruim omschreven
worden als mensen die nood hebben aan de betreffende
dienstverlening, omdat deze niet (binnen hun mogelijkheden)
aangeboden wordt. Specifieker gaat het om mensen die niet in
staat zijn deze taken zelf op te nemen of deze te vervullen
omdat er geen passend aanbod is of omwille van medische,
mentale, psychologische redenen of beperkingen.
Een tweede groep begunstigden omvat mensen die niet over de
nodige financiële middelen beschikken om de betreffende
diensten bij reguliere aanbieders aan te kopen, het gaat om
mensen die gebruik kunnen maken van een zogenaamd sociaal
tarief. Via screening door de sociale dienst van een erkende
sociale voorziening kan bepaald worden of een persoon al dan
niet deel uitmaakt van deze tweede groep begunstigden.

2.5 Toegankelijkheid van de dienstverlening
Is de dienstverlening toegankelijk voor de beoogde doelgroep
(vb. betaalbaarheid)? Is er nagedacht over de
toegankelijkheid van de dienstverlening voor inwoners in
meer precaire situaties?
De dienstverlening richt zich in het bijzonder op mensen in
de meest kwetsbare situaties. Het zij ten gevolge medische,
mentale, psychologische redenen of handicap, dan wel omwille
van financiële redenen. Het is net de bedoeling van dit
aanbod om de toegankelijkheid van deze dienstverlening voor
zij die er niet zelf in slagen deze te (laten) uitvoeren te
voorzien. In tweede orde zorgen de afgesproken tarieven er
voor dat de dienstverlening betaalbaar is.
Kent de lokale dienst een continue aanbod?
☒ Ja.

Het is de bedoeling een permanent aanbod te doen aan de
inwoners van de gemeenschap, die behoren tot de hierboven
afgebakende doelgroepen.
☐ Nee.

3 Impactanalyse lokale dienst
Wordt de dienst, die het lokaal bestuur als DAEB formuleert in
het kader van de lokale diensteneconomie, reeds door de markt
of door het lokaal bestuur aangeboden?
☐ Ja, de dienst wordt reeds aangeboden door een reguliere
onderneming.
☒ Ja, de dienst wordt reeds aangeboden door het lokaal bestuur.
☐ Nee, de dienst wordt nog niet aangeboden.
Indien de dienst reeds wordt aangeboden door de markt of door
het lokaal bestuur, wat onderscheidt de lokale dienst van de
dienstverlening aangeboden door de markt of het lokaal
bestuur? (Prijs, kwaliteit, toegankelijkheid, doelgroep,…)
De meeste van de in de lokale dienst vervatte activiteiten
worden wel door een of andere onderneming aangeboden op de
markt, maar niet altijd op een toegankelijke manier. Ten
eerste gaat het om opdrachten bij mensen die – na
doorverwijzing door een sociaal erkende voorziening – niet
in staat zijn deze zelf te (laten) vervullen. In tweede orde
gaat het in hoofdzaak om zeer beperkte klussen en opdrachten
waar de markt geen interesse voor toont, of die de markt
omwille van het financiële risico of weinig opbrengst links
laat liggen.
Indien de dienst reeds wordt aangeboden door het lokaal
bestuur, hoeveel werknemers worden er tewerk gesteld om deze
dienst te realiseren?
BINNEN HET LOKAAL BESTUUR
TOTAAL AANTAL TEWERKGESTELDE 2
WERKNEMERS
TOTAAL AANTAL
TEWERKGESTELDE 1
DOELGROEPWERKNEMERS
Wat is de looptijd van de opdracht van de lokale dienst? Wat is
het lange termijn perspectief van de lokale dienst?
De opdracht wordt thans toegewezen voor een periode van 10 jaar
vanaf de eerste dag van het eerste kwartaal van 2019. Indien

deze niet wordt verbroken zal deze opdracht
overgaan tot een opdracht van onbepaalde duur.

stilzwijgend

Wat is het beoogde tewerkstellingscreatie van de lokale
dienst? Hoeveel doelgroepwerknemers zullen er tewerkgesteld
worden binnen de lokale dienst? (*)
Jaar
Jaar
van Jaar+1 Jaar+2 Jaar+3 Jaar+4
opdracht
Aantal
2
2
3
3
3
doelgroepwerknemers
dat
zal
tewerkgesteld
worden
(*) De opdrachtgevende overheid garandeert dat de tewerkstelling
van doelgroepwerknemers in het kader van de lokale dienst geen
verdringing van bestaande tewerkstelling op de reguliere markt
tot gevolg heeft.
Welke budgettaire impact
opdrachtgevende overheid?

heeft

de

lokale

dienst

op

de

Voor de opdrachten die omschreven worden wordt per uur werk door
een LDE-werknemer 22 euro vergoeding gevraagd. De kostprijs van
de verschillende opdrachten is dus afhankelijk van de geschatte
uren werk per opdracht.
(geraamde uren op dit moment=
1000uren aan 22euro per uur rechtstreeks= 22000 euro
2000uren aan 7 euro per uur niet rechtstreeks en 18 euro
rechtstreeks aan klant= 14000 euro).
Volgens andere uitgaven:
+ Brandstofverbruik (+/- 1200 euro)
+ Verzekering wagen en wegentaks(276,25 en 106,26 euro)
+ Onderhoud wagen (500 euro)
+ materiaalkost (boormachine, slijpschijf, werkkledij= 400
euro,…)(+/- 1000 euro)
Is er Vlaamse wetgeving van toepassing of is een Vlaamse
erkenning noodzakelijk voor uitvoering van de lokale dienst
(bijvoorbeeld kinderopvang, thuiszorg,…)?
☒ Nee
☐ Ja, <vul aan>

4 Vervolgprocedure
De opdrachtgevende overheid bezorgt de lokale stakeholders,
waaronder minimaal de socio-economische stakeholders, de
impactanalyse alsook de opdrachtverklaring en de beslissing van
de gemeenteraad of het schepencollege over de bestempeling van

de lokale dienst als DAEB (enkel in dien de opdrachtgevende
overheid niet het schepencollege, de gemeenteraad of de
provincieraad van het lokaal bestuur is).
Volgende documenten worden aan de impactanalyse toegevoegd:
☐ Beslissing definiëring DAEB
☐ Opdrachtbepaling/toewijzingsbesluit lokale dienst

5 Verklaring
Ondergetekende verklaart hierbij de impactanalyse naar eer en
geweten te hebben ingevuld.
Handtekening:

Naam en functie:

Datum:

