
REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING 
VAN EUROPESE PROJECTEN 

 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

 

Inleiding 

Binnen de perken van het voorziene budget voor cofinanciering, kan de raad van 

bestuur een cofinanciering toekennen voor projecten, die worden goedgekeurd door een 

Europees programma1, met uitsluiting van ELFPO-programma’s zoals PDPO of Leader, 

waarvoor via een andere weg provinciale cofinanciering voorzien is. Voor projecten in het 

kader van Erasmus+ komen enkel acties in het kader van KA 2 in aanmerking. 

 

Kenmerkend aan deze cofinanciering is dat zij van aanvullende orde is in een project dat 

primair wordt behandeld in het administratieve kader van een Europees programma. De 

provinciale cofinanciering vormt derhalve slechts een klein onderdeel van een groter 

geheel, waarbij ook andere overheden een subsidie toekennen. 

De controle op doelmatige en transparante aanwending van de middelen is verplicht 

georganiseerd vanuit elk Europees programma, waardoor het provinciebestuur voor de 

controle van de deugdelijke aanwending van de toegekende middelen, maximaal steunt 

op de administratieve organisatie, controles en rapporten vanuit Europa of Europese 

programma’s. 

M.n. de controle of de toelage wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend 

en de rechtvaardiging van het gebruik ervan is inherent aan de controlemechanismen die 

door elk Europees programma worden ingesteld. Het provinciebestuur vertrouwt op de 

resultaten van deze controles. 

De provinciale cofinanciering geldt als aanvullende hefboomfinanciering. Het doel van 

deze cofinanciering is om projecten door een aanvullende financiering sneller tot een 

sluitend financieringsplan te brengen. Hierbij wordt specifiek gezocht naar projecten die 

aansluiten bij of ondersteuning geven aan provinciaal beleid. Op deze wijze hoopt het 

provinciebestuur het aantal voor de provincie relevante projecten dat Europese 

financiering kan aanvragen/ontvangen te verhogen. 

De cofinancieringsaanvragen worden gebundeld voorgelegd aan de raad van bestuur. De 

raad van bestuur houdt bij de besluitvorming rekening met de aansluiting bij het 

provinciaal beleid en de beschikbare budgetten zowel in het kader van de legislatuur als 

de fase van de Europese programmaperiode. 

 

Gelet op de looptijd van Europese projecten, die meerdere budgetjaren kan beslaan, kan 

de goedkeuring van provinciale cofinanciering eveneens meerdere budgetjaren 

overschrijden. 

 

Gelet op de tendens om in het kader van Europese programma’s steeds meer met 

vereenvoudigde kostenopties te werken zoals standaardschalen voor eenheidskosten, 

forfaits of lumpsums, wordt ook een mogelijkheid voorzien om projecten die volledig uit 

vereenvoudigde kostenopties bestaan, te voorzien van provinciale cofinanciering. In het 

bijzonder wordt hierbij gedacht aan projecten in het kader van Erasmus+ (KA2 – 

samenwerking tussen organisaties) die volledig uit lumpsums bestaan. 

 

Artikel 1. - Doelgroep 

Het APB PSES verleent cofinanciering aan begunstigden uit de Europese 

subsidieprogramma’s, uitgezonderd de door het ELFPO gefinancierde programma’s en de 

onderdelen KA 1 (individuele leermobiliteit) en KA 3 (beleidsontwikkeling en 

 
1 Het betreft zowel programma’s uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (EFRO/Interreg), 
als Thematische Programma’s zoals LIFE+ of Horizon. 
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samenwerking) van het programma Erasmus+. 

 

Dit reglement is niet van toepassing voor de toekenning van provinciale cofinanciering 

voor projecten Technische Bijstand, die rechtstreeks door de raad van bestuur kan 

worden toegekend. 

 
Artikel 2. - Definities 

a) APB PSES: Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsen, beheerder van het provinciale cofinancieringsfonds voor 

Europese projecten en voor de uitvoering van dit reglement cofinancierings- 

verstrekker. 
b) Begunstigde: de ontvanger van de provinciale cofinanciering. 

c) Cofinanciering: bijdrage aan de medefinanciering van een voor communautaire 

medefinanciering geselecteerd project. 

d) Project: Een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijke doelstelling, 

beperkt in de tijd en gescheiden van andere activiteiten, uiteengezet in een 

projectdossier voor het bekomen van Europese subsidies. 

e) Tekort in de projectbegroting: In dit reglement wordt het tekort in de 

projectbegroting berekend door de totale financiering van het project, exclusief 

provinciale cofinanciering, af te trekken van de geraamde projectkosten die voor 

subsidie in aanmerking komen. 

a. In beginsel wordt hierbij gekeken naar zowel kosten- als financieringsplan 

vanuit het Europese dossier. 

b. Voor projectbegrotingen die volledig bestaan uit vereenvoudigde 

kostenopties, kan deze vaststelling gebeuren op basis van het Europese 

projectdossier en de raming van de reële kosten in de provinciale 

cofinancieringsaanvraag. 

c. In geval van inkomstengenererende projecten wordt rekening gehouden 

met de inkomsten conform de voorschriften uit het programma waarbinnen 

het project wordt ingediend. 

f) Provinciaal cofinancieringspercentage: het provinciaal cofinancieringspercentage is 

de verhouding tussen de maximaal toegekende cofinanciering en de totaal 

voorziene subsidiabele projectkosten (na aftrek van eventueel verwachte 

inkomsten) 

g) Verschuldigde subsidie na de projectafrekening: In dit reglement wordt het finaal 

verschuldigde bedrag berekend op basis van de eindafrekening die wordt 

vastgesteld door de controlerende instanties van het Europese programma in 

kwestie. De verschuldigde subsidie wordt berekend door de toepassing van het 

provinciaal cofinancieringspercentage op de totaal aanvaarde subsidiabele kosten 

van de begunstigde voor het desbetreffende project. 

h) Europees programma: mogelijkheid tot het bekomen van projectgebonden 

communautaire medefinanciering, met uitzondering van de medefinanciering 

vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) of de 

onderdelen KA1 en KA3 van het Erasmus+ programma.. 

i) Europees gesubsidieerd project: afgebakend geheel van activiteiten gericht op de 

vervulling van een bepaalde doelstelling, waarvoor communautaire 

medefinanciering werd toegekend voor de tenuitvoerlegging ervan. De afbakening 

wordt vastgelegd in het projectdossier. 

j) Aanvraag tot provinciale cofinanciering: volledig ingevulde aanvraagformulier 

‘provinciale cofinanciering Europese projecten’, vergezeld van een 

aanvraagdossier en nà goedkeuring door een Europees programma vervolledigd 

met het bewijs van goedkeuring en het projectdossier. 

k) Aanvraagdossier: projectdossier in opmaak of zoals ingediend bij een Europees 

programma 

l) Projectdossier: Projectdossier zoals goedgekeurd door een Europees programma. 

Dit bevat minstens een inhoudelijke omschrijving van het project én een duidelijk 

overzicht van voorziene projectkosten, -inkomsten en financiering. 
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m) Subsidiabele kosten: Kosten die in aanmerking komen voor communautaire 

medefinanciering. Dit is de financiële raming van de kosten voor het project zoals 

opgenomen in het subsidiedossier. De subsidiabele kosten kunnen worden 

opgebouwd aan de hand van reële kosten of vereenvoudigde kostenopties, zoals 

standaardschalen voor eenheidskosten, forfaits of lumpsums. 

n) Lumpsum: subsidietechniek waarbij een vast bedrag aan subsidiabele kosten of 

uit te keren subsidie vastgesteld voor de realisatie van een bepaalde output. 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de reële kosten die de begunstigde 

had voor de realisatie van deze output. 

o) Forfait: Een % dat wordt berekend op kostenrubriek x, om daarmee de te 

verwachten kosten van rubriek y af te dekken. Bvb. een overheadkosten als 15% 

van de personeelskosten. 

p) Standaardschaal voor eenheidskosten: vastgestelde tarifering voor veelvuldig 

voorkomende eenheden. 

 

 
Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden 

 

Artikel 3: Begunstigde 

Om voor cofinanciering in aanmerking te komen, moeten de begunstigden aan volgende 

voorwaarden voldoen: 
1) rechtspersoonlijkheid bezitten; 

2) deelnemen aan een Europees gesubsidieerd project 

a) te bewijzen door een kopie van het Europese aanvraagdossier bij indiening van de 

aanvraag tot provinciale cofinanciering 

b) te bewijzen door een kopie van de effectieve goedkeuring vanuit het Europees 

programma, vooraf aan de voorlegging aan het directiecomité in functie van de 

uitbetaling 
c) er dient een tekort in de projectbegroting van de begunstigde geraamd te zijn; 

3) Een aanvraag voor provinciale cofinanciering stellen vooraf aan de definitieve 

besluitvorming over het project door het Europese programma in kwestie. 

 

Aanvragen die niet voldoen aan bovenstaande criteria zijn onontvankelijk. 

 

Artikel 4: Voorwaarden voor het project 

§1. Dit reglement baseert zich voor de in aanmerking komende kosten op het reglement 

of de bepalingen ter zake van het Europese programma waarin het project loopt. Dit 

geldt evenzeer voor de mogelijkheid en de modaliteiten ten aanzien van eventuele 

investeringsgoederen. 

 

§ 2.De activiteiten die in het Europees project worden uitgevoerd, hebben impact in de 

provincie Antwerpen; 

 

§ 3. Projecten die nauw aansluiten bij het beleid van de provincie Antwerpen, of er een 

aanzienlijke meerwaarde voor bieden, genieten de voorkeur. 

 

§4. Cumulatie met Europese steun is een goedkeuringsvoorwaarde. 

Voor de aanvrager is cumulatie van steun mogelijk ongeacht of de steun komt uit lokale, 

regionale, nationale bronnen. Indien de aanvrager dergelijke gecumuleerde steun 

aanvraagt op basis van dit reglement en als het gaat om dezelfde in aanmerking 

komende kosten, kan de totale steunintensiteit niet meer dan 100% van de kosten zijn. 

Hiermee kan de provinciale cofinanciering nooit groter zijn dan het tekort in de 

projectbegroting. 
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§5. Er wordt in dit reglement geen absoluut plafond voor toe te kennen 

cofinancieringsbedragen vastgelegd. Het directiecomité kan een gedragslijn voor de 

maximalisering van steunbedragen vastleggen. 

 
Artikel 5: Aanvraag 

§1. De aanvraag voor cofinanciering moet via het hiervoor bestemde aanvraagformulier 

ingediend worden bij: provinciebestuur Antwerpen, dienst Europa volgens de 

modaliteiten zoals weergegeven op de provinciale website over cofinanciering rond 

Europese projecten. De aanvraag wordt vergezeld van een kopie van het 

aanvraagdossier voor het Europese programma in kwestie. 

 

§2. De aanvragers van de cofinanciering zijn ertoe gehouden alle door de provincie 

gevraagde inlichtingen en documenten over te maken. 

 

§3. Na de goedkeuring van de provinciale cofinanciering dient de aanvraag vervolledigd 

te worden door toevoeging van een bewijs van goedkeuring door een Europees 

programma en het bijhorende projectdossier. 

 

§4. Het aanvraagformulier wordt, samen met de rapporteringsfomulieren, vastgesteld 

door het diensthoofd van de dienst Europa. 

 

Hoofdstuk 3: Cofinancieringsregeling: 2 fasen 
 

Artikel 6: indiening 

§1. De indiening van een aanvraag tot provinciale cofinanciering kan doorheen het hele 

jaar gebeuren. De verwerking en besluitvorming wordt gebundeld. De begunstigden 

worden geïnformeerd over het verwachte tijdspad van de besluitvorming. 

 

§2. De indiening van een aanvraag tot provinciale cofinanciering dient te gebeuren vooraf 

aan de finale besluitvorming van een Europees programma. 

 

§3. Aanvullende vragen voor bijkomende cofinanciering naar aanleiding van 

projectuitbreidingen, -wijzigingen of kapitalisatieprojecten, dienen eveneens te gebeuren 

vooraf aan de finale besluitvorming over die projectbeweging door het Europese 

programma in kwestie. 

 

Artikel 7: besluitvorming: goedkeuring, toekenning 

§1. De ingediende aanvragen tot provinciale cofinanciering worden, voorzien van een 

gemotiveerd advies van de dienst Europa van het provinciebestuur, voorgelegd aan de 

raad van bestuur van APB PSES 

De beoogde provinciale cofinanciering wordt weergegeven in absolute cijfers en als 

percentage van de voor de begunstigde voorziene projectuitgaven in het desbetreffende 

projectdossier. De beoogde provinciale cofinanciering wordt mogelijks voorzien van een 

voorstel tot spreiding over meerdere budgetjaren. 

 

§2. De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan een goedkeuring. Indien raad 

van bestuur beslist tot goedkeuring, ontvangt de begunstigde hiervan een document als 

bewijs. 

 

§3. Elke goedkeuring door de raad van bestuur gebeurt onder voorwaarde van 

goedkeuring door een Europees programma, en de steunmodaliteiten die in dat kader 

worden opgelegd.. 

 

§4. Wanneer de vervollediging van de aanvraag tot provinciale cofinanciering, zoals 

bedoeld in artikel 5, §3 van dit reglement, niet plaatsvindt binnen de termijn van één 
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jaar nà de goedkeuring, vervalt de goedkeuring automatisch. 

De begunstigde wordt hiervan in kennis gesteld. 

 

§5. De raad van bestuur kan in haar besluitvorming afwijken van de aanvraag, zowel ten 

aanzien van de totale hoogte van de provinciale cofinanciering, als ten aanzien van de 

spreiding van de cofinanciering over de budgetjaren/projectperiode. 

 

§6. Het totaalbedrag van de provinciale cofinanciering wordt door de raad van bestuur 

vastgelegd in absolute cijfers én als percentage van de voor de begunstigde voorziene 

projectuitgaven in het desbetreffende projectdossier. 

 

§7. Na ontvangst van een bewijs van goedkeuring door een Europees programma, kent 

het directiecomité per budgetjaar de provinciale cofinanciering, toe, binnen de kaders 

van de besluitvorming van de raad van bestuur enerzijds, en de eventuele 

steunmodaliteiten die voortvloeien uit de goedkeuring van het Europese dossier 

(beperking steunintensiteit vanuit staatssteunbeoordeling). 

 

§ 8. Aanpassingen in de goedgekeurde provinciale cofinanciering, ten gevolge van 

projectwijzigingen en/of opgelegde voorwaarden, worden goedgekeurd door het 

directiecomité. Het directiecomité blijft met deze aanpassingen altijd binnen het bedrag 

dat door de raad van bestuur voor een bepaald project werd goedgekeurd. 

 

§9. Na de toekenning van de provinciale cofinanciering ontvangt de begunstigde hiervan 

een document als bewijs. 

 

Artikel 8: Uitbetalingsprocedure projectsubsidies 

§1. De uitbetaling van de toegekende cofinanciering gebeurt per budgetjaar, in één schijf 

van 100% terugvorderbaar voorschot en wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld samen 

met de beslissing aangaande de toekenning door het directiecomité, met uitzondering 

van het budgetjaar waarin het project afloopt. 

 

§2. In het budgetjaar waarin het project afloopt wordt na toekenning van de 

cofinanciering voor dat jaar een terugvorderbaar voorschot betaalbaar gesteld van 50%. 

 

§3 Tijdens en na de realisatie van het project dient een beknopt rapport over het project, 

voorzien van een toelichting over de impact in de provincie Antwerpen en een financieel 

(eind)overzicht van de door het Europese programma in kwestie aanvaarde 

projectuitgaven voor de begunstigde ingediend te worden, ten laatste 31 augustus van 

het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage werd toegekend. Deze gegevens dienen 

gestaafd te worden door in te dienen bewijsstukken, bij voorkeur afkomstig uit het 

Europese programma in kwestie. 

 

§4. Op basis van deze documenten wordt na afsluiting van het totale project een 

eindafrekening gemaakt van de finale provinciale cofinanciering. De finale provinciale 

cofinanciering wordt bepaald door het vastgestelde percentage toe te passen op de door 

het Europees programma aanvaarde projectuitgaven van de begunstigde. Dit bedrag kan 

nooit hoger zijn dan het in absolute cijfers toegekende bedrag. 

 

§5. Het saldo van de provinciale cofinanciering wordt vervolgens uitbetaald of 

teruggevorderd. 

 

§6. Het provinciebestuur van Antwerpen, noch het Autonoom Provinciebedrijf PSES 

komen tussen in eventuele disputen tussen de begunstigde en het Europese programma 

in kwestie. 

 

§7. De termijn vermeld in §3 kan verlengd worden, mits gemotiveerde aanvraag, in te 

dienen bij de dienst Europa van het provinciebestuur van Antwerpen. 
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§8. Indien geen eindafrekening wordt ingediend binnen de vooropgestelde of verlengde 

termijn(en), wordt de provinciale cofinanciering geheel of gedeeltelijk teruggevorderd 

door het directiecomité. 

 

Hoofdstuk 4: Toepassings- en controlemaatregelen 
 

Artikel 9: 

De uitbetaalde voorschotten tijdens de looptijd van het project, vooraf aan de 

eindafrekening van de provinciale cofinanciering, en voor zover ze nog niet werden 

gebruikt voor het project, komen niet in aanmerking voor verwerking in het financiële 

resultaat van de begunstigde. 

 

Artikel 10 

De aanvragen moeten, ingevolge artikel 3 van de wet van 14 november 1983 betreffende 

de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, vergezeld gaan 

van de gevraagde bewijsstukken, zoals bedoeld in artikel 1. 

 
Artikel 11 

De invulling van de opgelegde voorwaarden wordt opgevolgd door de provinciale 

administratie. Wanneer de opgelegde voorwaarden niet of onvoldoende worden ingevuld 

door de begunstigden, kan het directiecomité beslissen om verdere uitbetalingen op te 

schorten zolang de tekortkoming niet geremedieerd is, of de cofinanciering geheel of 

gedeeltelijk in te trekken indien remediëring niet meer mogelijk is. 

 
Artikel 12 

Overeenkomstig artikel 7 van voornoemde wet, zal de subsidietrekker de toelage 

(gedeeltelijk) terug moeten betalen in de volgende gevallen: 
1) als de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor zij toegekend werd; 

2) bij inbreuken op de artikelen 9, 15 en 16. 

 

Artikel 13 

De Provincie Antwerpen heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende 

subsidie te controleren. 

 

Artikel 14 

De termijnen vermeld in art. 7 § 4 vooraf aan de annulering van de goedkeuring, en 

vermeld in art. 8 voor het indienen van rapportering, kunnen worden verlengd door het 

diensthoofd van de dienst Europa. 

 

Hoofdstuk 5: verplichtingen van de begunstigden: 
 

Artikel 15 

§ 1. De begunstigde gebruikt in alle publieksgerichte communicatie over het project het 

logo van de provincie Antwerpen, waar passend met de toevoeging van de tekst “met 

steun van”. Hierbij wordt een redelijke verhouding met andere ondersteunende 

overheden/sponsors in acht genomen en zijn de voorschriften vanuit het Europese 

programma terzake leidend. In alle publieksgerichte communicatie via sociale media 

wordt gebruikgemaakt van de hashtag “#Europabijons” of de aangepaste 

communicatierichtlijnen rondom provinciale cofinanciering, zoals vermeld op de 

provinciale website. 

 

§2. De begunstigde bezorgt samen met de jaarlijkse stand van zaken beeldmateriaal dat 

door de provincie Antwerpen kan worden gebruikt in externe communicatie. De 

begunstigde vrijwaart het provinciebestuur van eventuele rechten ten aanzien van dit 

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/dienst-europa/europese-fondsen/Communicatierichtlijnen%20provinciale%20cofinanciering.pdf
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materiaal en garandeert eveneens dat het materiaal in overeenstemming is met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

§ 3. De begunstigde is gehouden om op vraag van het provinciebestuur inhoudelijke 

resultaten en bevindingen ter beschikking te stellen van het provinciebestuur. De 

begunstigde geeft het provinciebestuur toestemming om deze resultaten aan te wenden 

in de eigen beleidsvoering of te delen met lokale besturen waar dit relevant is. 

 

§ 4. De begunstigde verbindt zich er toe de provincie Antwerpen in kennis te stellen van 

een eventuele vervroegde afronding of stopzetting van het project. 

 

§5. De begunstigde verbindt zich er toe de bevoegde instanties van het Europese 

programma waarbij het project werd ingediend in kennis te stellen van de provinciale 

cofinanciering. 

 

Hoofdstuk 6: slotbepaling 

Artikel 16– Betwisting 

Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan evenals alle 

onvoorziene gevallen worden desgevallend éénmalig voor heroverweging voorgelegd aan 

het directiecomité mits duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in 

het dossier. 

 
Artikel 17- Wettelijk kader 

§1. De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in: 

a) De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen. 

b) Het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen 

en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers. 

 

§2. In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens 

van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens 

worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer. Elke natuurlijke persoon 

verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en 

verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. 

 
Artikel 18 

Dit reglement is van kracht vanaf 27 oktober 2022. 


