
 

S_ALG_P_Word_staand.docx 

 

datum: 27/04/2017 

 

  1 van 14 

 

HANDLEIDING INDIENEN         

KLIMAATSUBSIDIE VIA TACTICS 
 

Inhoud 
1 Doel en toepassingsgebied ............................................................................ 1 
2 Werkwijze .................................................................................................. 1 

2.1 Aanmelden ........................................................................................................... 1 
2.2 Organisatie aanmaken of verderwerken met bestaande organisatie ................................. 2 
2.3 Dossier aanmaken.................................................................................................. 5 
2.4 Bijlagen .............................................................................................................. 13 

 

1 Doel en toepassingsgebied 
Deze handleiding geeft een overzicht van de schermen die doorlopen worden bij het indienen van 
een aanvraag voor klimaatsubsidie via het digitaal subsidieloket Tactics. 

2 Werkwijze 

2.1 Aanmelden 

 

De aanvraag wordt gestart via https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.html 

Klik op ‘Klimaatsubsidie’ en vervolgens op de knop  
 

 
 

Aanmelden gebeurt via e-id.  

 

 
Heb je geen kaartlezer, kijk dan voor meer info op 
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/wat_heb_je_nodig_/kaartlezer 

 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.html
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/wat_heb_je_nodig_/kaartlezer
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Kaartlezers met een USB-kabel zoals die van Belfius, kunnen ook gebruikt worden om aan te mel-

den. Je steekt je eID in de kaartlezer in plaats van je bankkaart en voert de pincode in op het toet-
senbord van de kaartlezer. 

 

Vul indien nodig je persoonsgegevens verder aan: 
 

 
 

 
OPGELET: Klik NIET op ‘je dossiers’.  Je hebt nu nog geen dossiers aangemaakt, door op deze knop 

te klikken kan je daarna enkel terugkeren om je profiel te bewerken, maar je kan geen dossier meer 
opstarten.  In dat geval zal je moeten afmelden en weer aanmelden via 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.html 

 
Klik op ‘verder gaan’.   

 

2.2 Organisatie aanmaken of verderwerken met bestaande organisatie 

Nu kan je via de knop ‘nieuwe organisatie aanmaken’ de gegevens voor jouw organisatie ingeven. In 
onderstaand voorbeeld is reeds eerder een organisatie aangemaakt, maar er kunnen steeds nog 

bijkomende orgisaties worden opgezet. 

 
Indien je bij een volgende subsidieronde voor dezelfde organisatie een dossier wil indienen, kan dat 

door gewoon op de reeds aangemaakte organisatie te klikken. 
 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.html
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Geef alle relevante gegevens in: 
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Op de volgende pagina start je meteen met het ingeven van de dossiergegevens. 
 

2.3 Dossier aanmaken 

 

2.3.1 Pagina 1 
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• Einddatum : ten laatste 31 augustus van het indieningsjaar + 2. 

• Kern & doelstellingen van het project: Bij een dossier dat over gebouwmaatregelen gaat, 
moet vermeld worden wie eigenaar is van de gebouwen.   

• Concrete stappen: Fasering en planning: beknopte, concrete omschrijving. 
 

 

2.3.2 Pagina 2 
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• Doelgroep: Indien de doelgroep ruimer gaat dan de vermelde kansengroepen. Ver-
meld ook het aantal (eventueel een raming) betrokkenen, het gebied en de reikwijdte 

van het project.  

• Communicatieplan: Welke kanalen worden ingezet, in welke oplage, hoe wordt de 
steun van de provincie zichtbaar gemaakt, wat is de timing, hoe wordt de doelgroep 

bereikt, hoe is het project een voorbeeld voor anderen, … 

 

2.3.3 Pagina 3 
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2.3.4 Pagina 4 

 

Op de begrotingspagina van de uitgaven kan je de invulvelden toevoegen door op de  te klikken. 

Indien de kostenpost niet van toepassing is, geef je 0 in. 
 

 
 

• Projectkosten: Specifieer elke uitgavenpost in detail 

• Personeelskosten: hier wordt ook de geïnvesteerde personeelstijd gevraagd, in werk-

dagen of VTE. Opgelet: lokale overheden komen niet in aanmerking om personeels-
kosten voor subsidie als uitgavepost in te dienen.  

 

2.3.5 Pagina 5 

Op de begrotingspagina van de inkomsten kan je de invulvelden toevoegen door op de  te klik-

ken. 

Indien de inkomstenpost niet van toepassing is, geef je 0 in. 
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2.3.6 Pagina 6 

 

 

2.3.7 Pagina 7 

Hier moet niets ingevuld worden. 
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2.3.8 Pagina 8 

Meerdere bijlagen kunnen worden toegevoegd als *.zip bestand. Opgelet: de max. grootte per be-

stand is 10 MB, en 30 MB per pagina. 

 

 

2.3.9 Pagina 9 

 

 
 

2.3.10 Pagina 10 

Duid de optie aan die van toepassing is. 
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Mandaat- en Machtigingsformulier als bijlagen toegevoegd 
 

 

2.3.11 Pagina 11 

 

 
Klik je op ‘later indienen’, dan keer je terug naar het overzichtsscherm en kan je het dossier 
nog bewerken om nadien in te dienen. 

 

 
Na indiening is je dossier niet meer bewerkbaar. 

  



S_ALG_P_Word_staand.docx 

 

datum: 25/10/2014 

 

  12 van 14 
 

 
 

 

 

 
 
Wil je daarna opnieuw naar het overzicht van je dossiers gaan, dan log je in via 

https://subsidies.provincieantwerpen.be/   

 

(dus NIET via https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.html) 

  

https://subsidies.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.html


S_ALG_P_Word_staand.docx 

 

datum: 25/10/2014 

 

  13 van 14 
 

 

2.4 Bijlagen 

 
MANDAAT 

 

Hiermee bevestig ik  

Naam en voornaam:  

Functie:  

Dat ik een mandaat heb bij de volgende organisatie: 

Naam organisatie: 

Ondernemingsnummer: 

Vestigingsnummer (indien van toepassing):  

Maatschappelijke zetel (ADRES: straat: huisnummer, busnummer, postcode en 

gemeente) 

Om de subsidie aan te vragen en het subsidiedossier te beheren. 
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BIJZONDERE VOLMACHT 

 

Ondergetekende, NAAM + VOORNAAM: 

  

Wonende te (ADRES: straat: huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) 

Rijkregisternummer:  

 

Functie: (zaakvoerder/bestuurder van de onderneming) 

Naam Onderneming: 

Met ondernemingsnummer: 

Maatschappelijke zetel (ADRES: straat: huisnummer, busnummer, postcode en 

gemeente) 

 

Verleent machtiging aan: NAAM + VOORNAAM 

Wonende te (ADRES: straat: huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) 

 Rijkregisternummer:  

 

Functie: (zaakvoerder/bestuurder/werknemer van de onderneming) 

Naam Onderneming: 

Met ondernemingsnummer: 

Maatschappelijke zetel (ADRES: straat: huisnummer, busnummer, postcode en 

gemeente) 

 

Om als geregistreerde persoon de subsidie aan te vragen of het subsidiedossier 

te beheren. 

Gedaan te…………………………………………………..(plaats) op,…………………………………….(datum) 

 

De volmachtgever,        De gemachtigde, 
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