
  
 

Reglement Projectsubsidie 

 

Klimaatsubsidie provincie Antwerpen 
Goedgekeurd door de provincieraad op 27 april 2017 

 
Artikel 1. - Doelgroep 
De deputatie verleent subsidies aan: 
  

 Steden en gemeenten in de provincie Antwerpen 

 Scholen in de provincie Antwerpen 

 Sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie Antwerpen 

 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met lokale werking in de provincie Antwerpen, als 
de betrokken steden/gemeenten (minstens 50% van de aangesloten gemeenten) het aangevraag-
de project steunen bij indiening van het project 

 Verenigingen zonder winstoogmerk met lokale werking in provincie Antwerpen  

 Niet-gouvernementele organisaties met lokale werking in provincie Antwerpen  
  
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) Projectbegroting: Een gedetailleerde staat van alle geraamde inkomsten en uitgaven die on-

der verantwoordelijkheid van het project vallen. 
d) 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.  

e) Projectafrekening: Een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uitgaven die onder verant-
woordelijkheid van het project vallen. 

f) 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 inkomsten 
die niet aanvaard worden voor een subsidie. 

  
  
Artikel 3. - Voorwaarden voor het project 

a) Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan volgende formele 
criteria: 
o Het project dient plaats te vinden in de provincie Antwerpen of in samenwerking met de 

provincie Antwerpen. 
o Er dient een tekort in de projectbegroting geraamd te zijn. 
o De subsidietrekker dient, vanaf de toekenning van de subsidie, op duidelijke wijze en in 

redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors, de provincie 
Antwerpen te vermelden als ondersteunende overheid. Project-gerelateerde persinitia-
tieven worden vooraf met de provincie Antwerpen afgesproken. Grotere of door de pro-
vincie Antwerpen ondersteunde publicaties worden voorzien van een provinciaal voor-
woord of evenwaardig. 

o De provincie Antwerpen neemt initiatieven met betrekking tot communicatie over de ge-
subsidieerde projecten. De subsidietrekker van het project werkt hieraan mee. 

o 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 



2 
 

hun toegang te verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodzakelijk 
achten. 

o Het project zorgt voor een concrete vermindering van de broeikasgasuitstoot op het 
grondgebied van de provincie Antwerpen.  

o Het project is duurzaam in al zijn facetten conform de definitie van duurzaamheid volgens 
VN-commissie Brundtland. 

o Termijn van uitvoering: de subsidietrekker verbindt er zich toe de uitvoering van het pro-
ject afgerond en gerapporteerd te hebben op 31 augustus van het jaar na betekening 
van de toekenning van de subsidie. 

o Indien van toepassing kan het project een goedgekeurde vergunning en bewijs van ande-
re toegezegde cofinanciering voorleggen. 

o Eenzelfde inhoudelijk project kan slechts één keer ingediend worden door dezelfde sub-
sidietrekker.  

o Voor elke subsidietrekker komt per jaar maximaal één project in aanmerking voor subsi-
diëring.  

o Het project wordt uitgevoerd conform het aanvraagdossier goedgekeurd door de provincie 
Antwerpen. 

o De provincie Antwerpen en alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een pro-
ject, beschikken over het gebruiksrecht van alle projectresultaten, met inbegrip van de 
mogelijkheid tot reproductie, distributie en adaptatie, evenals het recht om afgeleide 
projecten te ontwikkelen. De subsidietrekker brengt alle partijen op de hoogte van deze 
bepaling. 

o Indien de projectresultaten in andere besturen of organisaties worden gebruikt of voortge-
zet, wordt op alle campagnemateriaal minimaal het provinciaal logo en ‘ontwikkeld met 
steun van de provincie Antwerpen’ vermeld. 

o Loon, werkings- en investeringskosten worden als subsidiabele uitgaven beschouwd in-
dien deze aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 

 Rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het project; 
 Ontstaan zijn gedurende de projectperiode; 
 Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project; 
 Effectief gemaakt zijn door de begunstigde van de subsidie, opgenomen zijn 

in de boekhouding, geïdentificeerd en controleerbaar zijn. 
 De loonkost wordt niet voorzien voor personeel van lokale overheden  

  
Volgende loonkosten van eigen personeel, ook tijdelijk, worden als  
subsidiabele uitgaven beschouwd: 

- Brutoloon (enkel de kosten die niet door andere overheden worden gesubsi-
dieerd) 

- Werkgeversbijdrage; 

- eindejaarspremie, vakantiegeld. 
  

Reis- en verblijfsvergoedingen, vergoeding woon-werkverkeer, verplichte verzekeringen 
en (medische) controles, en andere dan onder het eerste en tweede lid opgesomde 
kosten behoren niet tot de subsidiabele loon- of werkingskosten. 
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- Er zal bij de beoordeling van het dossier rekening gehouden worden met volgende inhoudelij-
ke criteria: 
i. 60 punten: Inschatting grootte van de directe vermindering broeikasuitstoot na uitvoering 

van het project.  

- Dit wordt beoordeeld relatief t.o.v. volledige projectbudget zoals ingediend in 
de projectbegroting en de verhouding daarvan tot de totale kostprijs van het 
project. (inclusief loonkosten) (50 punten) 

- In het dossier moet duidelijk aangegeven worden hoe groot de garantie is 
dat de ingeschatte (jaarlijkse) reductie van broeikasgasuitstoot gerealiseerd 
kan worden. (10 punten) 

ii. 20 punten: Het ingediend project heeft een sociaal karakter: dit wil zeggen dat het project 
kansengroepen als (deel)doelpubliek wil bereiken, of voor de uitwerking samenwerkt 
met kansengroepen (bijvoorbeeld sociale economie). De inspanningen geleverd in het 

project behalen een effect bij de gekozen kansengroep op gebied van duurzaamheid. 
(20 punten) 

iii. 10 punten: Communicatieplan en aanpak voor het bereiken van het doelpubliek. 
iv. 10 punten: Samenwerking met verschillende partners.  

  
c) Dossiers die volledig verklaard zijn en die voldoen aan de formele criteria worden voorgelegd 

aan een jury, samengesteld uit minstens 2 vertegenwoordigers van de dienst Duurzaam Mili-
eu- en Natuurbeleid van de provincie Antwerpen en minstens 1 externe expert. De jury be-
oordeelt de projecten op basis van dit reglement.  
  

d) De ingediende projectaanvragen worden geselecteerd op basis van het aantal punten dat 
behaald werd bij de beoordelingscriteria en deelcriteria. Voor elk (deel)criterium (uitgezon-
derd criterium iv) moet minstens de helft van de punten behaald worden om in aanmerking te 
komen voor de subsidie. Indien de beschikbare financiële middelen ontoereikend zijn om alle 
aanvaarde projecten te subsidiëren, zal de jury de projecten rangschikken op basis van de 
punten. Deze rangschikking zal bepalen welke projecten gesubsidieerd worden. De jury kan 
enkel projecten goedkeuren die in regel zijn met de voorwaarden gesteld in dit subsidiere-
glement. De jury kan voorwaarden opleggen waarmee de subsidietrekker rekening moet 
houden bij uitvoering van de projecten die subsidie ontvangen. De jury kan projectindicatoren 
opleggen waarop het project geëvalueerd zal worden. Deze indicatoren worden ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de subsidietrekker. 
  

e) Gelijke kansen en duurzaamheidsclausule: 
§1. De provincie Antwerpen bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen en rechten 
voor alle burgers. Bovendien hecht de provincie groot belang aan duurzaamheid. Daarom 
kan je bij ons pas een subsidie aanvragen na aanvaarding van onderstaande clausule. 
§2. De aanvrager 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 (organisa-
tieontwikkeling, personeel, communicatie, aanbod en klanten).  
De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de organisatie van evenementen aandacht 
te hebben voor de duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu, eerlijke handel, toeganke-
lijkheid en sociale economie. De criteria en inspiratie hiervoor staan in de gidsen ‘duurzame 
aankopen’ en ‘duurzame evenementen’ op www.provincieantwerpen.be.  
§3. Als de aanvrager tegen deze clausule handelt, kan de provincie de subsidie weigeren of 
terugvorderen. De provincie kan ook melding maken bij het Interfederaal Gelijkekansencen-
trum.  

  

http://www.provincieantwerpen.be/
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Artikel 4. - Aanvraag 
Aanvragen voor deze subsidie kunnen enkel op digitale wijze ingediend worden. Alle nodige infor-
matie en documenten vindt u op www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: Klimaatsubsidies). 
  
De aanvraag moet uiterlijk voor 15 oktober (jaar x) worden ingediend om in aanmerking te komen 
voor een projectsubsidie (in jaar x+1). 
  
Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.  
  
Het aanvraagdossier bestaat uit: 

a) Het ingevulde aanvraagformulier ondertekend volgens de bepalingen gesteld in artikel 9. 
b) Goedgekeurde vergunning (enkel bij vergunningsplichtige werken). 
c) Een bewijs van toegezegde cofinanciering (enkel bij extra betoelaging van het project door 

een andere partij) en/of een verklaring over het aandeel eigen financiering voor het project. 
d) Bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: een collegebeslissing van elke betrokken 

stad/gemeente die het aangevraagde project steunt. 
De provincie kan steeds bijkomende informatie opvragen over de subsidietrekker, zijn werking en 
zijn financiën.  
  
Artikel 5. - 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 
3.  

b) De subsidie bedraagt (maximaal) 80% van het totaal van de uitgaven in de projectbegroting. 
c) De subsidie per project bedraagt maximaal 75.000 euro. 
d) 50% van het toegekende bedrag wordt als terugvorderbaar voorschot uitbetaald bij de toe-

kenning van de subsidie. 
e)   

  

Totaal van de uitgaven in de 
projectbegroting 
  

Subsidiepercentage (op het totaal van 
de uitgaven in de projectbegroting) 

>=10.000 euro Maximaal 80% 
Maximaal subsidiebedrag per project: 
75.000 euro 

  
Artikel 6. - Evaluatiedossier 
Het saldo van de subsidie zal worden uitbetaald na inzending en beoordeling van een evaluatie-
dossier betreffende het project. Het evaluatiedossier dient ten laatste op 31 augustus van het jaar 
volgend op de toekenning van de projectsubsidie digitaal te worden bezorgd. Alle nodige informatie 
en documenten vindt u op www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: Klimaatsubsidies). 
² 

- Het evaluatiedossier bestaat uit: 
i. Een projectafrekening met bijbehorende bewijsstukken, ondertekend volgens de bepa-

lingen van artikel 9.  
ii. Het ingevulde evaluatieformulier met projectindicatoren ondertekend volgens de bepa-

lingen gesteld in artikel 9. Het evaluatieformulier is te verkrijgen via 
www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: Klimaatsubsidies). 

  
Artikel 7. - 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 projectafrekening. 
c) Voor de aanvrager is cumulatie van steun mogelijk ongeacht of de steun komt uit lokale, regi-

onale, nationale of communautaire bronnen (zolang het bewijs toegezegde cofinanciering 
toegevoegd wordt, zie artikel 4). Indien de aanvrager dergelijke gecumuleerde steun aan-
vraagt op basis van dit reglement en als het gaat om dezelfde in aanmerking komende kos-
ten, kan de totale steunintensiteit niet meer dan 100% van de kosten zijn. 

http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
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d) Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in artikel 3 en 4 of bij onjuiste, onvolledige of 
laattijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terug-
vordering van uitbetaalde subsidiebedragen. 

  
Artikel 8. – Betwisting 
Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan evenals alle onvoorzie-
ne gevallen worden desgevallend éénmalig voor heroverweging voorgelegd aan de deputatie mits 
duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier. 
  
Artikel 9. - Algemene bepalingen 

a. De documenten moeten steeds ondertekend worden door de daartoe bevoegde persoon: 
i. Voor subsidies tot en met 24.789,35 euro volstaat de handtekening met naam en functie. 
ii. Voor subsidies boven 24.789,35 euro is een bewijs vereist waaruit blijkt dat de onderte-

kenaar gemachtigd is de organisatie in rechte te vertegenwoordigen. Meestal zijn dit de 
statuten van de organisatie (niet voor publieke rechtspersonen), indien de onderte-
kenaar hierin wordt aangeduid. Mocht deze hier niet in worden vernoemd, is er een 
aparte machtiging vereist. 

  
Artikel 10. - 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 mei 2017. 
 


