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PROVINCIALE INITIATIEVEN 
Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met 

de goedkeuring van de aanpassing van het reglement 
impulssubsidies sociale economie. 

 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het verslag van de deputatie; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bijgaand aangepast “Reglement betreffende de 
subsidiëring van projecten in de sociale economie”, met ingang van 1 januari 2017. 
 
 
 
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 sociale economie 
Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 

 
 
Artikel 1. Doelgroep 
Via het reglement ‘Impulssubsidies – innovatieve projecten in de sociale economie’ 
verleent de provincie Antwerpen subsidies aan sociale economie organisaties en -
bedrijven, evenals aan clusters van lokale besturen en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden, die gezamenlijk initiatieven uitwerken. Het provinciebestuur 
verleent geen subsidies aan natuurlijke personen. 
 
We verstaan onder een ‘cluster van lokale besturen’ een groep van minstens drie lokale 
besturen, die zich er toe verbinden samen te werken aan een gemeenschappelijk beleid. 
 
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 van de organisator 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. 

 
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 
§1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan volgende 
voorwaarden: 
 
- Het project vindt plaats in de provincie Antwerpen. 
- Het project moet overwegend betrekking hebben op het thema sociale economie. 
- Het project dient impact te hebben op de sociale economie in de provincie Antwerpen. 
- Het moet gaan om een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort tot de 

reguliere activiteit van de organisatie en dat de normale werking van de organisatie 
overstijgt. Het vernieuwende ligt in volgende elementen:  
o of een leemte opvullen  
o of een nieuwe methodiek  introduceren  
o of nieuwe samenwerkingsverbanden initiëren, en kan tot uiting komen op niveau 

van inhoud, werkmethode, resultaat of doelgroep. 
- Het project moet een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang hebben. 
- Er is een tekort in de projectbegroting geraamd. 
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§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). 
Afstemming hieromtrent moet gebeuren met de communicatieverantwoordelijke van de 
dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) van de provincie Antwerpen. 
 
§3. De subsidietrekker dient door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te 
laten om ter plaatse 
o na te gaan of het project plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvraag, 
o de aanwending van de verleende subsidie te controleren, en hun toegang te verlenen 

tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodzakelijk achten. 
 
Artikel 5. Aanvraag 
§1. Aanvragen voor deze subsidie kunnen enkel gebeuren door digitale indiening van het 
aanvraagdossier. Alle nodige informatie en documenten vindt u op 
www.provincieantwerpen.be.  
Aanvraagdossiers voor deze subsidie zijn ontvankelijk indien deze volledig zijn. 
 
§2. Een aanvraagdossier bestaat uit: 
- Het volledig ingevuld aanvraagformulier van het reglement ‘Impulssubsidies – 

innovatieve projecten in de sociale economie’, met zijn verplichte bijlagen, 
ondertekend volgens de bepalingen gesteld in artikel 10. 

- Het aanvraagformulier dient de inhoud, de opzet, de aard en de inkomsten en 
uitgavenraming van het project, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, weer te 
geven. 

- De verplichte bijlagen van het aanvraagformulier zijn: 
o Statuten en statutenwijzigingen 
o Voor nieuwe organisaties: financieel en ondernemingsplan 
o Voor bestaande organisaties: meest recente balans, resultatenrekening en 

jaarverslag 
o Bij samenwerkingsverbanden: intentieverklaringen van betrokken partijen, met 

diens engagementen in het project 
 
§3. Een indiening van het volledige aanvraagdossier kan doorheen het hele jaar 
gebeuren. Daarenboven lanceert het provinciebestuur thematische oproepen. 
 
§4. Indien de tijdsperiode van een subsidiedossier langer dan één jaar is, dienen de 
subsidies jaarlijks worden aangevraagd. De tijdsperiode van een subsidiedossier wordt 
gelimiteerd tot maximum drie opeenvolgende (jaar)aanvragen. Bovendien zal de 
provinciale tussenkomst in dat geval een degressieve betoelaging zijn. 
 
§5. Bij het indienen van een subsidieaanvraag dienen vorige subsidieaanvragen steeds 
volledig afgerond te zijn. Dit wil zeggen dat het evaluatiedossier en een staat van alle 
werkelijke inkomsten en uitgaven moeten ingediend zijn, conform artikel 8 van dit 
reglement.  
 
§6. Een initiatiefnemer kan slechts eenmaal per jaar voor onderhavige subsidie in 
aanmerking komen. Initiatieven die in een samenwerkingsverband worden ingericht, 
worden hierbij niet meegerekend.  
 
§7. De provincie kan steeds bijkomende informatie opvragen over de subsidietrekker, 
zijn werking en zijn financiën en/of in het kader van subsidieaanvragen. De 
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subsidieaanvragers zijn ertoe gehouden alle door de provincie gevraagde inlichtingen en 
documenten over te maken. 
 
Artikel 6. Gezamenlijke projecten 
Gezamenlijke projecten worden gesubsidieerd in hoofde van de aanvrager die door de 
initiatiefnemers als organisator wordt opgegeven.  
 
Artikel 7. Beoordeling aanvraagdossiers en toekenning subsidiebedrag 
§1. De ingediende aanvraagdossiers worden ter advies voorgelegd aan een 
projectcommissie.  
 
§2. Bij de beoordeling van het dossier wordt rekening gehouden worden met de 
voorwaarden zoals gesteld in artikel 4 en met volgende inhoudelijke criteria: 
- Inhoudelijke aansluiting van het project bij het provinciaal beleid  
- Duurzaamheid van het project: mate waarin de organisatie in de continuering van het 

project voorziet, zowel op financieel vlak als op vlak van inhoud (aandacht voor de 
inbedding en/of de continuïteit van het initiatief) 

- Voor thematische projectoproepen: beoordelingscriteria zoals vermeld in de specifieke 
oproep.  

 
§3. De ingediende aanvraagdossiers zullen samen met een gemotiveerd advies van de 
projectcommissie ter beslissing worden voorgelegd aan de deputatie, indien het 
gevraagde subsidiebedrag minder is dan 10.000 euro, of aan de provincieraad, indien het 
gevraagde subsidiebedrag gelijk is aan of hoger is dan 10.000 EUR. 
 
§4. Op basis van het ingediende dossier en het gemotiveerd advies van de 
projectcommissie, zal de deputatie of de provincieraad beslissen over 
- het al dan niet verlenen van een toelage, 
- de hoogte van het definitieve subsidiebedrag.  
 en dit binnen de perken van de kredieten, die op de goedgekeurde begroting van de 

provincie Antwerpen voorzien worden. 
 
§5. De provinciale tussenkomst beperkt zich tot maximum 75% van de totale 
projectkosten.  
 
§6. Personeelskosten van lokale besturen worden niet gesubsidieerd. 
 
§7. Het provinciebestuur sluit een subsidieconvenant af met de desbetreffende 
subsidietrekker met wederzijdse engagementen en prestaties. 
Door de tijdsperiode van de subsidie te verlengen naar meerdere jaren, met jaarlijks 
gunstige evaluatie, willen wij organisaties aanmoedigen projecten grondiger uit te 
werken, hen ook de tijd te geven om innovaties uit te denken en uit te testen, en hen 
tegelijkertijd projecten te verduurzamen. 
 
Artikel 8. Evaluatiedossier 
§1.Ten laatste 3 maanden na afronding van het project, zoals bij aanvraag weergegeven, 
dient een volledig evaluatiedossier ingediend te worden en zal de projectafrekening 
gebeuren op basis van het voorgelegd evaluatiedossier. 
 
§2. Het evaluatiedossier geeft weer 
- de inhoud, het verloop en de resultaten van het project (inhoudelijk luik); 
- een gedetailleerde staat van alle werkelijke inkomsten en uitgaven van het project, 

waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (financieel luik); 
- in hoeverre de engagementen en prestaties, vastgelegd in een subsidieconvenant 

tussen het provinciebestuur en de desbetreffende subsidietrekker, werden bereikt. 
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Bewijsstukken voor de uitgaven moeten niet meegestuurd worden met het 
evaluatiedossier maar moeten wel steeds ter beschikking gesteld worden indien wordt 
gevraagd door het provinciebestuur. 
Het evaluatiedossier moeten steeds gedateerd en ondertekend worden volgens de 
bepalingen van artikel 10. 
 
§3. Het evaluatiedossier moet 
- zowel per post opgestuurd worden naar het Provinciebestuur Antwerpen, Dienst 

Economie en Internationale Samenwerking, Team sociale economie, Koningin 
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, 

- als digitaal (in Word-versie) via sociale_economie@provincieantwerpen.be 
 
§4. 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 9. Uitbetaling en afrekening van de subsidie 
§1. De uitbetaling van de toegekende subsidie gebeurt in één schijf als 100% 
terugvorderbaar voorschot en wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld na de beslissing 
aangaande het toegekende subsidiebedrag door de deputatie of provincieraad.  
 
§2. Indien het project gerealiseerd werd voor een bedrag lager dan de toegekende 
subsidie, dan wordt het teveel uitgekeerde bedrag teruggevorderd pro rata de effectief 
gerealiseerde kost. 
 
§3. Het project mag geen andere provinciale subsidie voor de activiteiten, waarvoor de 
tussenkomst wordt aangevraagd, ontvangen.  
Cumulatie van steun is wel mogelijk als het gaat over niet-provinciale subsidies, 
ongeacht of deze komen uit lokale, regionale, nationale of Europese bronnen (niet-
gelimiteerde lijst). Bij de afrekening wordt door de indiener duidelijk aangetoond voor 
welk deel de provinciale subsidie werd aangewend. 
Onder geen enkel beding wordt dubbel financiering aanvaard. 
 
§4. Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in artikel 4, 5, 8 en 9 of bij onjuiste, 
onvolledige of laattijdige dossiers, kan de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidiebedragen. 
 
Artikel 10. Algemene bepalingen 
De documenten moeten steeds ingediend worden door de daartoe bevoegde persoon: 
- een bewijs is vereist waaruit blijkt dat de indiener gemachtigd is de organisatie in 

rechte te vertegenwoordigen. Meestal zijn dit de statuten van de organisatie (niet voor 
publieke rechtspersonen), indien de indiener 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: 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen. 
- Het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het 

toestaan van reservevorming door subsidietrekkers. 
 
Artikel 12. Algemene 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. 

mailto:sociale_economie@provincieantwerpen.be
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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 
(organisatieontwikkeling, 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, toegankelijkheid 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 Unia, het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum. 
 
Artikel 13. Overgangs- en/of slotbepalingen 
Bovenstaand reglement impulssubsidie – innovatieve projecten in de sociale economie, is 
van kracht vanaf 1 januari 2017. 
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