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Laga Newsflash
Vlaams decretaal kader voor socialeimpactobligaties in werking getreden op
18 mei 2018

Op 18 mei 2018 is het Decreet houdende de invoering van
sociale-impactobligaties (het “SIO-Decreet”) in werking
getreden. In een SIO maken investeerders, overheid en de
uitvoerende partij gezamenlijk afspraken over de te realiseren
resultaten van de aanpak van een maatschappelijk probleem
en over de beloning bij succes. De investeerders stellen vooraf
de nodige financiering ter beschikking van de uitvoerende
partij om een vooropgesteld meetbaar maatschappelijk doel te
bereiken. Pas wanneer de beoogde maatschappelijke
resultaten zijn gerealiseerd en worden goedgekeurd door de
beoordelaar, betaalt de overheid de investerende partijen
terug met een vooraf afgesproken rendement.
Globaal zijn SIO’s aan een opmars bezig. De allereerste SIO
werd gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk door HMP St
Peterborough in 2010-2011. Sindsdien werden er wereldwijd
een veertigtal uitgegeven. In België werd in 2014 de eerste
SIO gelanceerd, met name voor het project “Duo for a job”,
een vorm van coaching voor allochtone werkloze jongeren
door 50-plussers met een beroepsachtergrond, met het oog op
de verlaging van de jeugdwerkloosheid en de integratie van
allochtone jongeren. De invoering van een decretaal kader
beoogt de implementatie van deze SIO’s in het Vlaamse
Gewest te faciliteren.

Het begrip “SIO” volgens het SIO-Decreet
Het SIO-Decreet definieert een SIO als “een schriftelijke
overeenkomst tussen een of meer impactinvesteerders, een
uitvoerende partij, een beoordelaar en een overheid, waarbij

de impactinvesteerder de uitvoerende partij financiert met het
oogmerk een vooropgesteld meetbaar maatschappelijk doel te
bereiken. Daarbij betaalt de overheid de financiering hetzij
niet, hetzij gedeeltelijk of geheel terug aan de
impactinvesteerder, afhankelijk van het behalen van vooraf
vastgelegde doelen die worden gemeten en geëvalueerd door
de beoordelaar. Er kan een rentevergoeding worden
toegekend”.

Betrokken partijen
Bij een SIO zijn er in principe vier partijen betrokken:
 de overheid, die het maatschappelijk probleem en project
schetst waarvoor de financiering van de SIO zal worden
aangewend. In het geval van een “Vlaams SIO-project” is
dit de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, een IVA
met rechtspersoonlijkheid of een EVA; in het geval van een
“lokaal SIO-project” is de deelnemende overheid een lokaal
bestuur;
 de sociale impactinvesteerder(s) die voorfinancier(t)(en);
 de uitvoerende partij, vaak een vzw die het project zal
uitvoeren; en ten slotte
 de beoordelaar, een onafhankelijke derde partij die de
resultaten van het project zal evalueren. Deze evaluatie zal
ook bepalen of een project zijn vooropgestelde doel(en)
heeft gehaald en of de overheid de sociale (private)
impactinvesteerders moet uitbetalen. Om de neutraliteit van
de beoordelaar te bewaren, voorziet het SIO-Decreet in een
aantal onverenigbaarheden, die nog verder aangevuld
kunnen worden door de Vlaamse Regering.
Vaak wordt er nog een vijfde partij toegevoegd, een
“intermediair”, die de contracterende partijen kan begeleiden
bij de totstandkoming en uitvoering van het SIO-project.

Looptijd
De looptijd van een SIO, vanaf het ogenblik dat de
overeenkomst wordt gesloten tot aan de eindbeoordeling,
bedraagt minimaal één jaar en maximaal vijf jaar.

Beëindiging samenwerking
Het SIO-Decreet bepaalt ten slotte dat indien de uitvoerende
partij, de impactinvesteerder of de eventuele intermediair niet
langer in staat is om zijn contractuele verplichtingen na te
komen, er geen bijkomende rechten ontstaan voor de andere
partijen ten opzichte van de contracterende overheid. De
contracterende overheid kan evenwel de nodige schikkingen
treffen om het maatschappelijk project te vrijwaren van
stopzetting, rekening houdend met de rechten van de andere
betrokken partijen.
Als daarentegen de beoordelaar zijn contractuele
verplichtingen niet langer kan nakomen, wordt in onderlinge
overeenstemming tussen de betrokken partijen een nieuwe

beoordelaar aangewezen. Bij gebrek aan overeenstemming
wordt het project van rechtswege beëindigd.

Verdere uitvoeringsbepalingen door de Vlaamse
Regering
Het Decreet betreft slechts een kaderdecreet. Verdere
uitvoeringsbepalingen kunnen (en in sommige gevallen
moeten) nog aangenomen worden door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering kan bijvoorbeeld de voorwaarden
waaraan een beoordelaar of intermediair moet voldoen, verder
uitwerken. Ze kan daarnaast een exhaustieve lijst opstellen
van partijen die kunnen optreden als beoordelaar of
intermediair in het kader van een SIO-project en kan de
werkwijze van de beoordelaars en intermediairs verder
uitwerken.

Aandachtspunten
Het potentieel van dit financieel instrument is groot. De
resultaten van de SIO’s waarvan de termijn reeds is
verstreken, zijn positief. Voor een succesvolle uitrol van SIO’s
in het Vlaamse Gewest, is een goede voorbereiding echter
cruciaal:
 De lancering van een SIO vergt een grondige voorstudie
teneinde de financiële haalbaarheid van het maatschappelijk
project in te schatten en mogelijke besparingen in kaart te
brengen. Op basis van deze studie dient een sterke business
case te worden opgesteld.
 Voorafgaand aan de contractuele besprekingen met de
potentiële partners, dient een en ander te worden
bestudeerd vanuit de regelgeving inzake
overheidsopdrachten en staatssteun.
 De overheid zal de investeerders geheel, dan wel
gedeeltelijk of zelfs niet terugbetalen op basis van de
behaalde resultaten. Vooraf dient bijgevolg precies te
worden bepaald welk bedrag maximaal kan worden
terugbetaald en op basis van welke resultaten. Het is dan
ook van groot belang dat de indicatoren voor de evaluatie
voldoende duidelijk worden vastgesteld.
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