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Agenda nr. 1/10 Subsidiereglement voor scholen van het basisonderwijs en 
lokale overheden ter verbetering van de verkeersveiligheid 
en een duurzame mobiliteit in het kader van het 10op10-
label - uitdoofscenario. Goedkeuring.

1. Inleiding

De dienst Mobiliteit (DMOB) ondersteunt met het 10op10-project scholen van het 
basisonderwijs bij hun verkeers- en mobiliteitseducatie. DMOB stimuleert ook 
gemeenten en districten om de scholen op hun grondgebied hierbij te 
ondersteunen. 

In het bestuursakkoord 2019-2024 dat de deputatie op 3 december 2018 
voorstelde aan de  provincieraad is over dit onderwerp de volgende paragraaf 
opgenomen (p.10-11):
“In het project Verkeersveilige Gemeente worden lokale besturen ondersteund bij 
de opmaak en uitvoering van een verkeersveiligheidsplan. De provincie Antwerpen 
biedt expertise en maakt de verkeersveiligheidsacties concreet en meetbaar, 
evalueert de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseert de samenwerking 
tussen politie en gemeente. Gemeenten die de doelstelling bereiken ontvangen het 
ZERO-label. Het ZERO-label groeit zo uit tot een volwaardige opvolger van het label 
10op10.”

Om deze omschakeling snel vorm te geven, is het noodzakelijk om het bestaande 
10op10-subsidiereglement te laten uitdoven, zodat het beschikbare budget ten 
volle kan worden ingezet voor het project Verkeersveilige gemeente.

2. Uitdoofscenario 10op10-subsidiereglement 

De provincie Antwerpen kent sinds januari 2003 10op10-subsidies toe aan 
deelnemende 10op10-scholen en hun gemeenten en districten. Sinds 2013 
bedraagt het budget voor de 10op10-subsidies elk kalenderjaar 150.000 EUR. 

Een budgetprognose leert dat de betalingen van de al toegekende subsidies tot op 
het einde van 2020 zal doorlopen. 

Volgens het huidige subsidiereglement hebben de scholen die een deellabel hebben 
behaald na het schooljaar 2018-2019 recht om een subsidie aan te vragen tot 30 
juni 2020. Om het budgettair kader in evenwicht te houden en de financiële 
middelen zo snel als mogelijk in te zetten voor de uitbouw van de Verkeersveilige 
gemeente zijn twee acties noodzakelijk:

http://www.provant.be/mobiliteit/verkeerseducatie/10op10/wat_is_10op10/index.jsp


 het vooruitschuiven van de indieningsdatum voor de subsidieaanvragen voor 
de scholen met een deellabel behaald in het schooljaar 2019-2020

 het opheffen van dit subsidiereglement vanaf 31 december 2019

De deputatie geeft aan de dienst Mobiliteit de opdracht om in de loop van 2020 een 
voorstel uit te werken voor de werking van de Verkeersveilige gemeente binnen het 
exploitatiebudget.

3. De wijzigingen aan het subsidiereglement

o indieningsdatum subsidieaanvraag

Het aanvraagdossier dient toe te komen bij de provinciale dienst Mobiliteit ten 
laatste op 31 december van het schooljaar na het behalen van het eerste, tweede 
of derde deellabel. Nadien vervalt de mogelijkheid om voor dit deellabel een 
subsidie aan te vragen (artikel 5.4). Concreet betekent dit dat de scholen die een 
deellabel behaalden na het schooljaar 2018-2019 nog tot 31 december 2019 de 
kans krijgen om een subsidie aan te vragen.

Deze datum geldt ook voor gemeenten en districten met 10op10-scholen op hun 
grondgebied en voor scholen die een fietsenstalling willen plaatsen.

o opheffen van het subsidiereglement
Op 31 december 2019 wordt dit subsidiereglement opgeheven.

4. Digitale bijlagen

1. Vernieuwd subsidiereglement: Reglement Projectsubsidies, 10op10-
subsidies.

De bijlagen staan digitaal in ABM.

De deputatie keurde dit verslag goed op 5 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het provinciaal reglement van 12 december 1996 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op het reglement van 23 juni 2016 betreffende de subsidiëring ter 
verbetering van de verkeersveiligheid;

Gelet op het verslag van de deputatie,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de aanpassingen aan het subsidiereglement projectsubsidies 
10op10 goed. 

Artikel 2:
De provincieraad keurt goed dat dit reglement ingaat op 1 oktober 2019.



Artikel 3:
De provincieraad keurt goed dat dit reglement wordt opgeheven op 31 december 
2019.


