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WELZIJN 

Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met 

de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het reglement 

innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector. 

 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT 

 

Enig artikel: 

De wijzigingen van artikel 3, 5, 6 en 7 aan het provinciaal reglement van 24 oktober 

2013 betreffende de impulssubsidie voor innovatieve projecten in de welzijns- en 

gezondheidssector, zoals laatst gewijzigd op 23 april 2015, worden goedgekeurd. 

 

 

 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 24 november 2016. 

 

In opdracht : 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

(w.g.) Danny Toelen (w.g.) Kris Geysen 
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Reglement impulssubsidie 

innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector 

 

Goedgekeurd door de provincieraad op 24 oktober 2013 

en laatst gewijzigd op 23 april 2015 

 

 

Artikel 1. - Doelgroep  

 

De deputatie verleent subsidies aan organisaties en bovenlokale 

samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk evenals aan lokale besturen. De 

deputatie verleent geen subsidies aan individuele personen.  

 

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 buiten de reguliere werking 
valt.  

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

berekend door de geraamde inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) af 

te trekken 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 berekend door de werkelijke inkomsten van het project (exclusief 

provinciale subsidie) af te trekken van de werkelijke uitgaven van het project en dit na 
aftrek van de uitgaven en inkomsten 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 grenzen 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  

 

De subsidietrekker moet zijn hoofd-of deelwerking uitoefenen binnen het grondgebied 

van de provincie Antwerpen.  

 

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 vindt plaats in de provincie Antwerpen.  

ii.  Het project heeft overwegend betrekking op een welzijns- of gezondheidsthema.  

iii.  Het project behoort qua opzet, inhoud of omvang niet tot de reguliere activiteit 

van de organisatie en overstijgt de normale mogelijkheden van de organisatie. 

Het vernieuwend ligt in volgende elementen: een leemte in het aanbod opvullen 

of een nieuwe methodiek introduceren of nieuwe samenwerkingsverbanden 

initiëren.  
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iv.  Het project heeft een provinciaal of bovenlokaal belang.  

v.  Er is een geraamd tekort in de projectbegroting.  

vi.  De subsidietrekker vermeldt, vanaf de toekenning van de subsidie, het 

provinciebestuur als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke 

verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors. 

vii.  De subsidietrekker laat de provincie Antwerpen aangeduide personen toe ter 

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

en verleent hen toegang tot alle documenten en informatie die zij daartoe 

noodzakelijk achten.  

 

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

inhoudelijke criteria:  

i.  Vernieuwend karakter van het project:  

- Leemte in aanbod opvullen ofwel;  

- Nieuwe methodiek introduceren ofwel;  

- Een nieuw samenwerkingsverband initiëren.  

ii.  Provinciaal of bovenlokaal belang hebben.  

iii.  Mate waarin de organisatie in de continuering van het project voorziet.  

iv.  Voor thematische projectoproepen: beoordelingscriteria zoals vermeld in de 

specifieke oproep.  

 

c) Het provinciebestuur houdt zicht het recht voor om een convenant af te sluiten. Vanaf 

10.000 EUR is dit een verplichting.  

 

Artikel 5. - Aanvraag  

 

Aanvragen voor deze subsidie kunnen enkel gebeuren door indiening van het 

aanvraagformulier.  

Het aanvraagformulier is te verkrijgen via de provinciale website of via eenvoudig 

telefonisch verzoek en dient opgestuurd te worden naar Provinciebestuur, Dienst Welzijn 

en Gezondheid, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen.  

De aanvraag kan worden ingediend op vastgestelde tijdstippen. Deze tijdstippen worden 

vooraf gecommuniceerd. Daarenboven lanceert het provinciebestuur thematische 

oproepen.  

De aanvraag wordt per post ingediend en bij voorkeur ook digitaal.  

Het aanvraagdossier bestaat uit:  

a) Het volledig ingevulde aanvraagformulier ondertekend volgens de bepalingen gesteld 
in artikel 10.  

b) De provincie kan steeds bijkomende informatie opvragen over de subsidietrekker, zijn 

werking en zijn financiën.  

 

Artikel 6. - Berekening van de subsidie  

 

a) De aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan een interne projectcommissie. Deze 

beoordeelt het dossier overeenkomstig de bepalingen zoals gesteld in artikel 4.  
 

b) 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.  

c) Bedragen vanaf 10.000 EUR van het toegekende bedrag worden als volledig 

terugvorderbaar voorschot uitbetaald bij de toekenning van de subsidie. 
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Artikel 7 - Evaluatiedossier 

 

a) Voor subsidies tot 10 000 EUR:  

i.  Het subsidiebedrag zal worden uitbetaald na inzending en beoordeling van het 

evaluatiedossier betreffende het project. Dit dossier moet worden bezorgd op het 

adres vermeld in artikel 5.  

ii.  Ten laatste 3 maanden na afronding van het project, zoals bij aanvraag 

weergegeven, zal het subsidiebedrag, na beoordeling van het evaluatiedossier, 

desgevallend worden uitbetaald.  

 

b) Voor subsidies vanaf 10 000 EUR  

i.  Het subsidiebedrag wordt als volledig terugvorderbaar voorschot uitbetaald.  

ii.  Ten laatste 3 maanden na afronding van het project, zoals bij aanvraag 

weergegeven, zal de projectafrekening gebeuren op basis van het voorgelegd 

evaluatiedossier.  

 

c) Het evaluatiedossier bestaat uit:  

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

ondertekend volgens de bepalingen van artikel 10.  

ii.  Een inhoudelijk verslag over het verloop en/of resultaten van het project.  

 

d) In uitzonderlijke gevallen kan de deputatie een afwijking toestaan met betrekking tot 

de uiterlijke indieningsdatum van de financiële en inhoudelijke verantwoording van de 

subsidieaanvraag. Deze afwijking dient tijdig en schriftelijk aangevraagd te worden door 

de organisatie met een motiverende toelichting.  

 

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 

projectafrekening.  

c) Voor de aanvrager is cumulatie van steun mogelijk ongeacht of de steun komt uit 

lokale, regionale, nationale, communautaire of Europese 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.  

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

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

terugvordering van 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 duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het 

dossier.  

 

Artikel 10. - Algemene bepalingen  

 

a) De documenten moeten steeds ondertekend worden door de daartoe bevoegde 

persoon:  

i.  Voor subsidies tot en met 24.789,35 EUR volstaat de handtekening met naam en 
functie.  
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ii.  Voor subsidies boven 24.789,35 EUR is een bewijs vereist waaruit blijkt dat de 

ondertekenaar gemachtigd is de organisatie in rechte te vertegenwoordigen. 

Meestal zijn dit de statuten van de organisatie (niet voor publieke 

rechtspersonen), indien de ondertekenaar hierin wordt aangeduid. Mocht deze 

hier niet in worden vernoemd, is er een aparte machtiging vereist.  

 

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 

aanwending van sommige toelagen.  

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

toestaan van reservevorming door subsidietrekkers.  

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2014. 

* * * 

Rekening houdend met het uitdoofscenario, de digitalisering van het subsidieproces en 

de invoering van de algemene kansen en duurzaamheidsclausule, alsook binnen het 

kader van een efficiënte en vlotte administratieve verwerking, wordt voorgesteld de 

artikelen 3, 5, 6 en 7 het reglement als volgt te wijzigen: 

Artikel 3 – Voorwaarden voor de organisatie 

 

§1 De subsidietrekker moet zijn hoofd- of deelwerking uitoefenen binnen het 

grondgebied van de provincie Antwerpen. 

 

§2 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. Bovendien moeten de goedgekeurde 

projecten voldoende visibiliteit voor de provincie garanderen. Dit kan zich uiten in 

gebruik van het provinciaal logo, provinciale deelname aan persconferentie, start en/of 

slotevenementen (niet-limitatieve lijst). 

 

§3 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 

(organisatieontwikkeling, personeel, communicatie, aanbod en klanten).  

§4 De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de organisatie van evenementen 

aandacht te hebben voor de duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu, eerlijke 

handel, toegankelijkheid en sociale economie. De criteria en inspiratie hiervoor staan in 

de gidsen ‘duurzame aankopen’ en ‘duurzame evenementen’ op 

www.provincieantwerpen.be  

§5 Als de aanvrager tegen de voorwaarden gesteld in §3 en §4 handelt  kan de provincie 

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

Interfederaal Gelijkekansencentrum. 

Artikel 5 - Aanvraag 

 

Vanaf 1 januari 2017 kunnen er geen nieuwe aanvragen worden ingediend, uitgezonderd 

voor projecten waarvoor een thematische oproep werd gelanceerd of waarvoor de 

provincie voor deze datum een engagement aanging, en op voorwaarde dat er een 
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positieve tussentijdse evaluatie is en een correcte subsidieafrekening voor de voorgaande 

projectperiode werd vastgesteld. 

 

Subsidieaanvragen kunnen enkel nog gebeuren door indiening van een digitaal 

aanvraagformulier. 

 

Het aanvraagdossier bestaat uit:  

a)  Het volledig ingevulde digitaal ondertekende aanvraagformulier. 

b) De provincie kan steeds bijkomende informatie opvragen over de subsidietrekker, zijn 
werking en zijn financiën. 

Artikel 6 - Berekening van de subsidie 

 

a) De aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan een interne projectcommissie. Deze 

beoordeelt het dossier overeenkomstig de bepalingen zoals gesteld in artikel 4. 

b) De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de grenzen van het 

goedgekeurde budget van de provincie Antwerpen. 

c) De subsidie wordt als volledig terugvorderbaar voorschot uitbetaald. 

 

Artikel 7 – Evaluatiedossier 

 

a) Voor subsidies tot 10 000 EUR, toegekend voor 1 januari 2017: 

i.  Het subsidiebedrag zal worden uitbetaald na inzending en beoordeling van het 

evaluatiedossier betreffende het project. Dit dossier wordt digitaal bezorgd. 

ii.  Ten laatste 3 maanden na afronding van het project, zoals bij aanvraag 

weergegeven, zal het subsidiebedrag, na beoordeling van het evaluatiedossier, 

desgevallend worden uitbetaald. 

 

b) Voor subsidies vanaf 10 000 EUR, betaald voor 1 januari 2017 én voor alle subsidies 

zonder uitzondering betaald vanaf 1 januari 2017: 

i.  Het subsidiebedrag wordt als volledig terugvorderbaar voorschot uitbetaald. 

ii.  Ten laatste 3 maanden na afronding van het project, zoals bij aanvraag 

weergegeven, zal de projectafrekening gebeuren op basis van het voorgelegd 

evaluatiedossier. 

(..)” 

 


