
216 
Nr. 41.178 

WELZIJN: 
Provincieraadsbesluit van 26 januari 2017 in verband met 

de goedkeuring van het voorstel tot wijziging 
reglement impulssubsidie arbeidszorg. 

 
 

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

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Artikel 3 en 4 van het reglement ‘impulssubsidie arbeidszorg’ van 30 april 2014, en laatst 
gewijzigd op 25 februari 2016, worden als volgt gewijzigd: 
 
 
Artikel 3 – Basissubsidie 
 
Het arbeidszorginitiatief kan een basissubsidie aanvragen van 2.000 EUR. 
 
Met ingang van 1 januari 2017 kunnen er geen nieuwe aanvragen voor een 
basissubsidie voor jaar X worden ingediend. 
 
Om in aanmerking te komen voor de basissubsidie moet het arbeidszorginitiatief op 
datum van indiening van het aanvraagdossier aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 
a) Haar werking hebben op het grondgebied van de provincie Antwerpen. 
b) Voldoen aan de "criteria arbeidszorginitiatieven" die door de Ronde Tafel Arbeidszorg 

zijn opgesteld. De lijst met criteria die als bijlage is toegevoegd maakt integraal deel 
uit van het reglement. De in de lijst opgenomen streefdoelen zijn niet bindend. 

c) Voor een aanvraag in jaar X, moet het arbeidszorginitiatief in orde zijn met de 
registratie van zijn arbeidszorgmedewerkers in het registratiesysteem over het 
jaar X-1. 

 
De aanvraag voor een basissubsidie moet jaarlijks hernieuwd worden. 
 
Artikel 4 – Uitbreidingssubsidie 
 
Het arbeidszorginitiatief kan een aanvraag doen voor een uitbreidingssubsidie. 
 
Met ingang van 1 januari 2016 kunnen er geen nieuwe aanvragen voor een 
uitbreidingssubsidie voor jaar X worden ingediend. Onderstaande voorwaarden 
zijn enkel van toepassing op de arbeidszorginitiatieven aan wie reeds in het 
kalenderjaar 2015 een uitbreidingssubsidie werd toegekend. 
 
Deze subsidie is bedoeld voor arbeidszorginitiatieven die een uitbreiding realiseren in het 
aantal VTE arbeidszorgmedewerkers.  
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Bij een aanvraag in jaar X wordt per bijkomende VTE arbeidszorgmedewerker ten 
opzichte van het jaar X-1 een subsidie gegeven van 

• 12.000 EUR voor het jaar X 
• 8.000 EUR voor het jaar X+1 
• 6.000 EUR voor het jaar X+2 

De subsidie voor de uitbreiding die in jaar X gerealiseerd werd ten opzichte van jaar X-1, 
wordt dus toegekend voor jaar X, jaar X+1 en jaar X+2, weliswaar degressief, en op 
voorwaarde dat de gerealiseerde uitbreiding behouden blijft in het betrokken 
kalenderjaar. 
 
De aanvraag kan betrekking hebben op een uitbreiding met 0,5  of  1  of  1,5  of  2 VTE 
arbeidszorgmedewerkers  
 
Het arbeidszorginitiatief kan slechts één aanvraag per jaar indienen voor een 
uitbreidingssubsidie. 
 
De subsidies die in opeenvolgende jaren toegekend worden, kunnen gecumuleerd 
worden.  
 
Om in aanmerking te komen voor de uitbreidingssubsidie moet het arbeidszorginitiatief 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a) De voorwaarden gesteld voor de basissubsidie (zie artikel 3). 
b) Op de datum van de aanvraag de registratie van de arbeidszorgmedewerkers in 

het registratiesysteem volledig up-to-date hebben. 
c) Zich engageren om de registratie van zijn arbeidszorgmedewerkers maandelijks 

up-to-date houden. 
d) Vermits de uitbreidingssubsidie degressief is en na 3 jaar stopt, zal het 

arbeidszorginitiatief op zoek moeten gaan naar middelen om de gerealiseerde 
uitbreiding te kunnen continueren. Bij de beoordeling van de aanvragen zal 
rekening gehouden worden met de pistes die het arbeidszorginitiatief hiertoe 
ontwikkelt. 

 
Enkel arbeidszorgmedewerkers waarvoor het arbeidszorginitiatief geen andere 
financiering ontvangt, komen in aanmerking. Een nadere omschrijving hiervan wordt 
gegeven bij het aanvraagformulier. 
 
Artikel 2: 
Hoofdstuk 3 van het reglement ‘impulssubsidie arbeidszorg’ van 30 april 2014, en laatst 
gewijzigd op 25 februari 2016, wordt als volgt aangevuld met een inleiding: 
 
Hoofdstuk 3: Indienen van de aanvraag en beoordeling 
 
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 

http://www.provincieantwerpen.be/
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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. 

 
 
 
Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 26 januari 2017. 
 
In opdracht : 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
(w.g.) Danny Toelen (w.g.) Kris Geysen 
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Reglement impulssubsidies Arbeidszorg 

Goedgekeurd door de provincieraad op 26 januari 2017 
 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 - Doelgroep 
De deputatie verleent subsidies aan arbeidszorginitiatieven in de provincie Antwerpen, 
onder de voorwaarden gesteld in dit reglement.  
 
Artikel 2 – Definities 
a) Arbeidszorg: arbeidsmatige activiteiten in een werkomgeving die ofwel op productie 

ofwel op dienstverlening zijn gericht, voor mensen die niet, nog niet of niet meer 
terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg houdt 
rekening met de mogelijkheden en beperkingen van personen en ondersteunt en 
begeleidt hen. Deze arbeid kan aangeboden worden in een eigen atelier of bij 
derden. Het doel van deze arbeidsmatige activiteiten is de kansen op 
maatschappelijke (re)integratie en participatie bevorderen en bijdragen tot het 
maatschappelijk welzijn van de arbeidszorgmedewerkers door latente functies van 
arbeid bereikbaar te maken: zingeving, sociale contacten, structuur, ... 

b) Arbeidszorginitiatief: alle rechtspersonen die arbeidszorg aanbieden en die voldoen 
aan de criteria vermeld in bijlage. 

c) Arbeidszorgmedewerker: is de persoon die met behoud van zijn sociale 
zekerheidsstatuut onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten verricht in een 
arbeidszorginitiatief. Bij de berekening van het aantal arbeidszorgmedewerkers wordt 
gewerkt met VTE (voltijdse equivalenten). Hierbij wordt uitgegaan van een voltijdse 
week van 30 uur. 

d) Ronde Tafel Arbeidszorg: de samenwerkings- en overlegstructuur die tot doel heeft 
het overleg en de samenwerking tussen alle arbeidszorginitiatieven in Vlaanderen te 
stimuleren en te coördineren, die optreedt als gesprekspartner van de hogere 
overheid en waaraan zowel de vijf Vlaamse provincies deelnemen als de federaties 
van de sectoren die arbeidszorg organiseren. 

e) Arbeidszorgovereenkomst: een overeenkomst die wordt gesloten tussen een 
arbeidszorgmedewerker en een arbeidszorginitiatief waarin de wederzijdse rechten 
en plichten worden afgesproken. 

f) Persoonlijk begeleidingsplan: een plan uitgaande van een arbeidszorginitiatief waarin 
de persoonlijke begeleiding van de medewerker is beschreven zowel wat betreft het 
arbeids- als het zorgaspect. 

g) Registratiesysteem: het registratiesysteem dat ontwikkeld werd op initiatief van de 
Ronde Tafel Arbeidszorg, en waarin de arbeidszorginitiatieven een reeks gegevens 
over hun arbeidszorgmedewerkers registreren.  

h) PEC-erkenning “Zorg”: beslissing genomen door de Provinciale Evaluatiecommissie 
overeenkomstig het Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap en het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap; 

 
 
Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 3 – Basissubsidie 
 
Het arbeidszorginitiatief kan een basissubsidie aanvragen van 2.000 EUR. 
 
 



220 
Nr. 41.178 

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen er geen nieuwe aanvragen voor een 
basissubsidie voor jaar X worden ingediend. 
 
Om in aanmerking te komen voor de basissubsidie moet het arbeidszorginitiatief op 
datum van indiening van het aanvraagdossier aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 
a) Haar werking hebben op het grondgebied van de provincie Antwerpen. 
b) Voldoen aan de "criteria arbeidszorginitiatieven" die door de Ronde Tafel Arbeidszorg 

zijn opgesteld. De lijst met criteria die als bijlage is toegevoegd maakt integraal deel 
uit van het reglement. De in de lijst opgenomen streefdoelen zijn niet bindend. 

c) Voor een aanvraag in jaar X, moet het arbeidszorginitiatief in orde zijn met de 
registratie van zijn arbeidszorgmedewerkers in het registratiesysteem over het 
jaar X-1. 

 
De aanvraag voor een basissubsidie moet jaarlijks hernieuwd worden. 
 
Artikel 4 – Uitbreidingssubsidie 
 
Het arbeidszorginitiatief kan een aanvraag doen voor een uitbreidingssubsidie. 
 
Met ingang van 1 januari 2016 kunnen er geen nieuwe aanvragen voor een 
uitbreidingssubsidie voor jaar X worden ingediend. Onderstaande voorwaarden 
zijn enkel van toepassing op de arbeidszorginitiatieven aan wie reeds in het 
kalenderjaar 2015 een uitbreidingssubsidie werd toegekend. 
 
Deze subsidie is bedoeld voor arbeidszorginitiatieven die een uitbreiding realiseren in het 
aantal VTE arbeidszorgmedewerkers.  
 
Bij een aanvraag in jaar X wordt per bijkomende VTE arbeidszorgmedewerker ten 
opzichte van het jaar X-1 een subsidie gegeven van 

• 12.000 EUR voor het jaar X 
• 8.000 EUR voor het jaar X+1 
• 6.000 EUR voor het jaar X+2 

De subsidie voor de uitbreiding die in jaar X gerealiseerd werd ten opzichte van jaar X-1, 
wordt dus toegekend voor jaar X, jaar X+1 en jaar X+2, weliswaar degressief, en op 
voorwaarde dat de gerealiseerde uitbreiding behouden blijft in het betrokken 
kalenderjaar. 
 
De aanvraag kan betrekking hebben op een uitbreiding met 0,5  of  1  of  1,5  of  2 VTE 
arbeidszorgmedewerkers  
 
Het arbeidszorginitiatief kan slechts één aanvraag per jaar indienen voor een 
uitbreidingssubsidie. 
 
De subsidies die in opeenvolgende jaren toegekend worden, kunnen gecumuleerd 
worden.  
 
Om in aanmerking te komen voor de uitbreidingssubsidie moet het arbeidszorginitiatief 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a) De voorwaarden gesteld voor de basissubsidie (zie artikel 3). 
b) Op de datum van de aanvraag de registratie van de arbeidszorgmedewerkers in 

het registratiesysteem volledig up-to-date hebben. 
c) Zich engageren om de registratie van zijn arbeidszorgmedewerkers maandelijks 

up-to-date houden. 
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d) Vermits de uitbreidingssubsidie degressief is en na 3 jaar stopt, zal het 
arbeidszorginitiatief op zoek moeten gaan naar middelen om de gerealiseerde 
uitbreiding te kunnen continueren. Bij de beoordeling van de aanvragen zal 
rekening gehouden worden met de pistes die het arbeidszorginitiatief hiertoe 
ontwikkelt. 

 
Enkel arbeidszorgmedewerkers waarvoor het arbeidszorginitiatief geen andere 
financiering ontvangt, komen in aanmerking. Een nadere omschrijving hiervan wordt 
gegeven bij het aanvraagformulier. 
 
Artikel 5 - Kwaliteitsbewaking 
 
Er zal bij de beoordeling van de subsidieaanvragen rekening gehouden worden met de 
garanties die het arbeidszorginitiatief kan bieden inzake de kwaliteit van haar werking en 
van de begeleiding van de arbeidszorgmedewerkers. 
 
 
Hoofdstuk 3: Indienen van de aanvraag en beoordeling 
 
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 
 
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 6 - 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 wordt per post ingediend en bij voorkeur ook digitaal. 
 
De aanvraag dient bij het Provinciebestuur toe te komen uiterlijk op 31 maart van 
jaar X.1 De poststempel geldt als bewijs. 
 
Het aanvraagdossier bestaat uit het volledig ingevulde aanvraagformulier, ondertekend 
door de daartoe bevoegde persoon (handtekening met naam en functie).  
De provincie kan steeds bijkomende informatie opvragen over het arbeidszorginitiatief, 
zijn werking en zijn financiën.  
 

1 Voor het jaar 2014 (het jaar waarin dit reglement in voege gaat), is 30 juni de uiterste indieningsdatum.  
                                                           

http://www.provincieantwerpen.be/
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Hoofdstuk 4: Beoordeling, betaling, afrekening en controle  
 
Artikel 7 
 
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.  
 
Artikel 8 - Beoordeling 
 
Een interne provinciale adviescommissie brengt aan de deputatie advies uit over de 
aanvragen. De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van de 
kredieten die op het goedgekeurde budget van de provincie Antwerpen voorzien zijn.  
 
Artikel 9 - Controle 
 
Als het arbeidszorginitiatief een uitbreidingssubsidie aanvraagt in jaar X, moet het deze 
uitbreiding van het aantal VTE arbeidszorgmedewerkers realiseren in jaar X ten opzichte 
van jaar X-1. Dit zal als volgt gecontroleerd worden door de provinciale diensten: 
a) via het registratiesysteem, op het moment van de aanvraag 
b) via het registratiesysteem, periodiek tijdens jaar X, X+1 en X+2 
c) via controlebezoeken ter plaatse 
 
Indien tijdens of na afloop van elk betrokken kalenderjaar, uit het registratiesysteem 
en/of uit een controlebezoek blijkt dat minder dan 80% van de uitbreiding van het 
aantal VTE arbeidszorgmedewerkers gerealiseerd is, zal de provincie Antwerpen  
a) verder geen subsidies meer uitbetalen voor deze niet-gerealiseerde uitbreiding 
b) en/of overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde 

subsidiebedragen, op basis van art 7, 1° van de wet van 14 november 1983. 
 
De provincie Antwerpen heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende 
subsidie te controleren. 
 
Artikel 10 
 
Het toegekende subsidiebedrag wordt als volledig terugvorderbaar voorschot uitbetaald. 
 
Artikel 11 - Afrekening 
 
Ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie werd 
toegekend, zal de afrekening gebeuren op basis van het voorgelegde evaluatiedossier. 
 
De tijdige afrekening betreffende jaar X is tevens een voorwaarde voor: 
a) de uitbetaling van de uitbreidingssubsidie voor jaar X+1 en verder. 
b) het indienen van een nieuwe aanvraag voor een basis- en/of uitbreidingssubsidie. 
 
Het evaluatiedossier voor de basissubsidie bestaat uit: 
a) een wettig ondertekende uitgavenstaat van het voorbije kalenderjaar, waaruit blijkt 

dat de basissubsidie integraal werd aangewend voor gewone werkingsuitgaven  
 
Het evaluatiedossier voor de uitbreidingssubsidie bestaat uit: 
a) een wettig ondertekende uitgavenstaat, waaruit blijkt dat de uitbreidingssubsidie 

integraal werd aangewend voor het realiseren van de uitbreiding (personeelskosten, 
kosten in functie van kwaliteitsverbetering,...) 
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b) een kort verslag over de werking van het arbeidszorginitiatief in het betrokken 
kalenderjaar, waarin onder meer duidelijk beschreven wordt welke acties 
ondernomen zijn in functie van de kwaliteit van de werking van het 
arbeidszorginitiatief en de kwaliteit van de begeleiding 

c) een beschrijving van de pistes die het arbeidszorginitiatief ontwikkeld heeft om de 
gerealiseerde uitbreiding te kunnen continueren nadat de uitbreidingssubsidie van de 
provincie is gestopt. 

 
Het evaluatiedossier moet steeds ondertekend worden door de daartoe bevoegde 
persoon (handtekening met naam en functie).  
 
Artikel 12 
 
Bij niet-naleving van de voorwaarden zoals genoemd in dit reglement of bij onjuiste, 
onvolledige of laattijdig dossiers, zal de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van uitbetaalde subsidiebedragen.  
 
Artikel 13 - Betwistingen 
 
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. 
 
Dit reglement is van kracht vanaf 26 januari 2017 
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