
 

 

 

 

 

 

 

Reglement  

 

PROJECTSUBSIDIE INCLUSIEVE ECONOMIE 
Goedgekeurd door de provincieraad op 27 oktober 2022 

 

 

Artikel 1. - Doelstelling 

 

Vanuit de provincie willen we voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewer-

ker. We hebben de ambitie om iedereen aan het werk te krijgen, ook mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt een economie die inclusief en duurzaam is.  

 

Met dit reglement neemt de provincie Antwerpen het initiatief om bedrijven en organisaties te sti-

muleren om projecten op te zetten die bijdragen aan :  

 

A) De tewerkstelling voor kwetsbare doelgroepen 

Extra tewerkstelling creëren voor kwetsbare doelgroepen doordat bedrijven en organisaties uit de 

reguliere en sociale economie op zoek gaan naar nieuwe manieren van samenwerken. Wij staan 

open voor aanvragen van alle bedrijven en organisaties die werk maken van een inclusieve econo-

mie of sociaal ondernemerschap maar willen extra stimulansen geven in knelpuntsectoren zoals de 

zorg- en bouwsector en in gebieden met blinde vlekken zoals de noorder- en zuiderkempen.  

 

B) Ondersteuningsnetwerken 

Doorstromen naar een hogere trede op de participatieladder vraagt extra zorg, ondersteuning en be-

geleiding  van de doelgroepmedewerkers. De indiener bouwt een ondersteuningsnetwerk voor de 

doelgroepmedewerker uit dat een positieve bijdrage kan leveren aan de blijvende werkzaamheid en 

participatie op de hogere trede. 

  

C) Hybride leeromgevingen 

Hybride leeromgevingen versterken de doelgroepmedewerkers op de arbeidsmarkt door hen bijzon-

dere kansen te bieden om levenslang te leren. Bedrijven en organisaties maken werk van een echte 

leercultuur voor  doelgroepmedewerkers. Het gaat om initiatieven die van het bedrijf of de organisa-

tie een hybride leeromgeving maken in samenwerking met erkende onderwijsinstellingen om  de 

competenties van hun doelgroepmedewerkers  te ontwikkelen opdat ze sterker op de arbeidsmarkt 

en in het leven staan. 

  

 

Artikel 2. -  Definities 

 

a) Subsidietrekker: de begunstigde van de subsidie. 

b) Project: Een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijke doelstelling, beperkt in de 

tijd en gescheiden van andere activiteiten, dat niet binnen de reguliere werking valt. 

c) Tekort in de projectbegroting: In dit reglement wordt het tekort in de projectbegroting bere-

kend door de geraamde inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) af te trek-

ken van de geraamde uitgaven van het project en dit na aftrek van de geraamde uitgaven en 

inkomsten die niet aanvaard worden voor een subsidie.  



 
 

d) Tekort in de projectafrekening: In dit reglement wordt het tekort in de projectafrekening bere-

kend door de werkelijke inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) af te trek-

ken van de werkelijke uitgaven van het project en dit na aftrek van de uitgaven en inkom-

sten die niet aanvaard worden voor een subsidie. 

e) Bovenlokaal: Een project is bovenlokaal als het de aangelegenheden van lokaal gemeentelijk 

belang overstijgt, voor zover het streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de gren-

zen van het grondgebied van de provincie (voor dit reglement worden de districten van de stad 

Antwerpen gelijkgesteld met gemeenten). 

 

 

Artikel 3. -  Voorwaarden voor de organisatie 

 

a) De organisaties die in aanmerking komen voor een subsidie zijn: 

 Elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het Wetboek van Ven-

nootschappen en Verenigingen alsook publiekrechtelijke overheden die meerdere 

doelgroepmedewerkers tewerkstellen. 

b) Private personen komen niet in aanmerking voor subsidies.  

c) De organisaties vermeld onder sub a) moeten hun hoofd- of deelwerking uitoefenen op het 

grondgebied van de provincie Antwerpen 

d) De organisatie  heeft in haar missie, statuten of doelstellingen duidelijke elementen opgeno-

men die overeenstemmen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  (SDG) van de 

Verenigde Naties (2015) nummers 8 (waardig werk en economische groei), 9 (industrie, in-

novatie en infrastructuur) en / of 10 (ongelijkheid verminderen) 

 

 

Artikel 4. - Voorwaarden voor het project 

 

a) Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan volgende formele 

criteria: 

i. Het project dient plaats te vinden in de provincie Antwerpen of in samenwerking met 

de provincie Antwerpen. 

ii. Er dient een tekort in de projectbegroting geraamd te zijn. 

iii. De subsidietrekker dient, vanaf de toekenning van de subsidie, het provinciebestuur te 

vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding 

met andere ondersteunende overheden/sponsors. 

iv. De subsidietrekker dient door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten 

om ter plaatse na te gaan of het project plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvraag 

en hun toegang te verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodza-

kelijk achten. 

v. Aandacht voor gelijke kansen en duurzaamheid: 

- De subsidietrekker verbindt zich er toe om geen enkele vorm van discriminatie 

te dulden en om aandacht te hebben voor ‘gelijke kansen voor iedereen’ in alle 

beleidsaspecten (organisatieontwikkeling, personeel, communicatie, aanbod en 

klanten). 

- De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de organisatie van evenemen-

ten aandacht te hebben voor de duurzaamheidscriteria met betrekking tot mi-

lieu, eerlijke handel, toegankelijkheid en sociale economie. De criteria en inspi-

ratie hiervoor staan in de gidsen ‘duurzame aankopen’ en ‘duurzame evenemen-

ten’ op www.provincieantwerpen.be 

- Als de aanvrager of subsidietrekker tegen deze clausule handelt kan de provincie 

de subsidie weigeren of terugvorderen. De provincie kan ook melding maken bij 

de bevoegde instantie. 

 

b) Er zal bij de beoordeling van het dossier rekening gehouden worden met volgende inhoudelijke 

criteria : 

 



 
 

i.: Het project dient een impuls te geven aan het arbeidszorgbeleid en/of het sociale economie-

beleid en bijdragen tot een inclusieve economie in de provincie Antwerpen. 

ii.: Het project is een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort tot de reguliere 

werking van de organisatie en dat de normale werking van de organisatie overstijgt.  

iii. : Voorzien van continuering op financieel en/of op inhoudelijk vlak: vanaf de start van het 

project voorzien van een aanpak, zodanig dat het project na de subsidieperiode verder kan 

uitgevoerd worden door de eigen organisatie of geïmplementeerd kan worden door andere 

organisaties.  

 

c) Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

i. investeringskosten 

ii. Uitgaven die reeds door een andere overheid worden gesubsidieerd 

 

d) Volgende uitgaven komen wel in aanmerking voor subsidiëring: 

i. Personeelskosten verbonden aan het project 

ii. Werkingskosten verbonden aan het project 

 

e) De aanvrager dient de duurtijd van het project te motiveren. De maximale looptijd van een 

subsidiedossier bedraagt vier jaar. 

 

f) Voor investeringen kunnen bedrijven of organisaties beroep doen op het rollend fonds van 

Trividend. 

 

 

Artikel 5. - Aanvraag 

 

De projectaanvraag wordt digitaal ingediend, via de website van de provincie Antwerpen. 

 

Het dossier is ontvankelijk indien het aanvraagformulier volledig en op tijd digitaal wordt inge-

diend, met zijn verplichte bijlagen, ondertekend door de daartoe bevoegde personen. 

 

In het volledig ingevulde aanvraagformulier worden de volgende inhoudelijke punten opgeno-

men: de doelstellingen, acties en gewenste resultaten, het plan van aanpak en tijdsduur, com-

municatie, onderbouwing van de toekenningsvoorwaarden, een financieel plan. Bij samenwer-

kingsverbanden worden de intentieverklaringen van de betrokken partners bijgevoegd. 

 

De provincie Antwerpen werkt met vooropgestelde indiendata die raadpleegbaar zijn op de web-

site. Naast een algemene oproep kan de provincie Antwerpen ook gerichte thematische oproepen 

lanceren. Er kunnen dan enkel projecten ingediend worden na een dergelijke (thematische) op-

roep. 

 

 

Artikel 6. - Berekening van de subsidie 

 

a) De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het goedgekeurde 

budget van de provincie Antwerpen rekening houdend met de criteria vooropgesteld in artikel 

4.  

b) De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per jaar en 250.000 euro in zijn totaliteit, ge-

spreid over maximaal vier jaar. Voor initiatieven van meerdere jaren wordt een goedkeuring 

gegeven voor de volledige duur en wordt het budget voor het tweede, derde of vierde jaar 

pas uitgekeerd na een positieve evaluatie van het voorbije jaar. 
c) De subsidie bedraagt maximaal het door de provincie aanvaarde tekort in de projectbegro-

ting. 

d) Indien een subsidie voor meerdere jaren wordt goedgekeurd dan vermindert jaarlijks de pro-

vinciale tussenkomst in de totale kosten, zowel in totaalbedrag als wat het aandeel in de pro-

jectkost betreft (degressiviteit). 



 
 

e) 100% van het toegekende bedrag wordt als terugvorderbaar voorschot uitbetaald bij de toe-

kenning van de subsidie.  
f) De beoordeling van de aanvraag gebeurt op basis van de beoordelingscriteria opgenomen in 

voorgaande artikels van artikel 4 van dit reglement. De aanvragen worden ter advies voorge-

legd aan een beoordelingscommissie. Het advies van de beoordelingscommissie wordt samen 

met de aanvraag voor besluitvorming voorgelegd aan de deputatie, die zal beslissen over het 

al dan niet verlenen van een subsidie, de hoogte van het subsidiebedrag en de duur van het 

project binnen de perken van de kredieten voorzien in de begroting van de provincie Antwer-

pen. Na goedkeuring door de deputatie wordt met de subsidietrekker een afsprakennota op-

gemaakt. 

 

 

Artikel 7. - Evaluatiedossier 

 

a) Het saldo van de subsidie zal worden uitbetaald na inzending en beoordeling van een evalua-

tiedossier betreffende het project. Dit dossier wordt eveneens digitaal ingediend 

i. uiterlijk drie maanden na voltooiing van het project  

b) Het evaluatiedossier bestaat uit: 

i. Een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uitgaven van het project inclusief het 

doorsturen van de bewijsstukken daarvoor, 

ii. Een inhoudelijk verslag 

 

 

Artikel 8. - Betaling en afrekening van de subsidie 

 

a) De uitbetaalde subsidie zal nooit meer zijn dan het toegekende bedrag.  

b) De uitbetaalde subsidie kan bovendien nooit hoger zijn dan het tekort in de projectafreke-

ning. 

c) Voor de aanvrager is cumulatie van steun mogelijk ongeacht of de steun komt uit lokale, re-

gionale, nationale of communautaire bronnen. Indien de aanvrager dergelijke gecumuleerde 

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

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

d) Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in artikel 4 of bij onjuiste, onvolledige of laat-

tijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvor-

dering van uitbetaalde subsidiebedragen. 

e) Na goedkeuring door de deputatie en het ondertekenen van een gezamenlijke afsprakennota 

wordt de toegekende subsidie betaalbaar gesteld als 100% terugvorderbaar voorschot. 

f) Na afronding van het project en uiterlijk op de datum zoals opgenomen in de afsprakennota, 

dient de subsidietrekker een eindverslag en een financieel verslag met de nodige bewijsstuk-

ken in.  

g) Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in het reglement of bij onjuiste, onvolledige 

of laattijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke te-

rugvordering van de uitbetaalde subsidiebedragen. 
 
 

Artikel 9. – Betwisting 

 

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

gevallen worden desgevallend éénmalig voor heroverweging voorgelegd aan de deputatie mits duide-

lijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier. 

 

 

Artikel 10 – Communicatie en ‘lerend netwerk’ 

 

De subsidietrekker moet, vanaf de toekenning van de subsidie, het provinciebestuur vermelden als 

ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere ondersteunende 

overheden/sponsors. 



 
 
 

 Algemene communicatie over het project 

De subsidietrekker neemt op alle documenten en al het communicatiemateriaal over het pro-

ject op een zichtbare plaats het provinciale logo en een verklaring op waarin de steun van de 

provincie Antwerpen wordt benadrukt. Hierbij wordt door de subsidietrekker volgende slagzin 

gebruikt: “Met ondersteuning van de provincie Antwerpen werken wij aan een inclusieve eco-

nomie”.  

 

 Website en sociale media 

De subsidietrekker plaatst gedurende de ganse projectperiode op de officiële website en/of 

op de relevante sociale media sites een korte beschrijving van het project, het doel en de 

(tussentijdse) resultaten.  

 

 Pers 

De subsidietrekker voert minstens één persactie uit (persbericht of persconferentie). De sub-

sidietrekker doet dit in afstemming met en kan hiervoor beroep doen op ondersteuning van 

de dienst Werk van de provincie Antwerpen.   

 

 Lerend netwerk 

De subsidietrekker treedt toe tot een lerend netwerk van de provincie Antwerpen om exper-

tise op te bouwen en te delen met andere organisaties. 

 

 Dossier communicatie 

De subsidietrekker zorgt bij afronding van het project voor bewijs van de communicatie-uitin-

gen (screenshots, foto’s, persberichten,…) in het verantwoordingsdossier.  

 

 

 

Artikel 11 - Wettelijk kader 

 

De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in: 

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

ding van sommige toelagen. 

b) Het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toe-

staan van reservevorming door subsidietrekkers.  

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 november 2022. 


