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PROJECT ‘STIMULEREN DUURZAME ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN’ 
SUBSIDIEREGLEMENT 
 

1. Algemeen 

Artikel 1.  
POM Antwerpen wil kwaliteitsinbouw op en verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren door financië-

le ondersteuning te bieden aan concrete acties van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op bedrij-

venterreinen.  

Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven kunnen een aanvraag tot tegemoetkoming indienen voor con-

crete acties die bijdragen aan de doelstelling ‘duurzame bedrijventerreinen’, voornamelijk het verhogen van 

het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtege-

bruik.  

Alle maatregelen die een dergelijke actie professionaliseren komen in aanmerking voor deze subsidie. 

 

Artikel 2.  
Binnen de limieten van de daartoe op de begroting van de provincie Antwerpen goedgekeurde kredieten, 

en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, kan POM Antwerpen een subsidie toekennen 

aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, gevestigd in de provincie Antwerpen, die een projectvoor-

stel indienen in het kader van de doelstelling ‘duurzame bedrijventerreinen’. 

2. Definities 

Artikel 3.  
Onder het begrip ‘duurzaam bedrijventerrein’ wordt begrepen: een terrein waar, via samenwerking tussen 

bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het ter-

rein worden gerealiseerd, gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de verminde-

ring van de milieubelasting en/of een efficiënter ruimtegebruik. 

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de voorgestelde acties concreet gericht zijn op meer 

duurzame bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame inrichting van het terrein. 

 

Duurzame bedrijfsprocessen kunnen onder meer worden gerealiseerd door: 

- uitwisseling van energie, grondstoffen en water 

- gemeenschappelijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties 

- combinatie van vervoer van goederen en/of personen 

- gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen 

 

Een duurzame inrichting van het bedrijfsterrein kan onder meer worden gerealiseerd door: 

- intensiever gebruik van de beschikbare ruimte 

- nutsvoorzieningen met een hoog rendement 
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- multimodaal transport en/of hoogwaardig openbaar vervoer 

- gemeenschappelijke bedrijfsgerichte voorzieningen en diensten 

 

Alle maatregelen die een samenwerkingsverband professionaliseren komen in aanmerking voor subsidie. 

 

Artikel 4.  
Alle acties die op concrete wijze bijdragen aan de kwaliteit en de duurzaamheid van bedrijventerreinen 

komen in aanmerking voor subsidie. 

 

Als voorbeeld kunnen volgende onderwerpen in aanmerking komen voor subsidiëring (lijst is niet beper-

kend): 

- groenvoorziening, groenbuffers 

- waterhuishouding (waterbuffers, watertoets, waterzuiveringsinstallatie, hergebruik regenwater, …) 

- mobiliteit (parkeerbeleid, openbaar vervoer, carpooling, vervoersplannen, mobiliteitsstudie, pen-

delbus, …) 

- energie- en CO2-vraagstuk (bouwmaterialen en isolatie, windmolens, zonne-energie, energieaudit, 

...) 

- beveiliging (organisatie, financiering, …) 

- optimalisatie inrichting en beeldkwaliteit openbaar domein (signalisatie, buitenaanleg, fietsenstal-

lingen, parkeerplaatsen, afsluitingen, …) 

- intensiever ruimtegebruik 

- sociale aspecten (kinderopvang, strijkateliers, andere gemeenschappelijke diensten, relaties met 

omwonenden, …) 

- afvalproblematiek en –recuperatie (collectieve inzameling en afvoer van afval, …) 

- synergieën tussen verschillende bedrijven op het terrein (opstarten van vzw, versterken identiteit 

samenwerkingsverband, …) 

- werkgelegenheid (jobbeurs, website vacatures, …) 

3. Aanvraagcriteria 

Artikel 5.  
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de samenwerkingsverbanden aan volgende voorwaarden 

voldoen: 

a. Het projectvoorstel moet worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimum 5 be-

drijven die bij voorkeur op hetzelfde bedrijventerrein zijn gevestigd. Samenwerkingsverbanden van 

bedrijven die zijn gevestigd op bedrijventerreinen die geografisch met elkaar zijn verbonden kun-

nen eveneens een aanvraag indienen. 

b. De aanvraag kan worden ingediend door: 

o ofwel een rechtspersoon (vb. VZW) waarvan de betreffende bedrijven lid zijn 

o ofwel een ‘vertegenwoordigend bedrijf’, dat de groepering van min. 5 bedrijven vertegen-

woordigt  

c. Alle deelnemende bedrijven dienen te voldoen aan volgende voorwaarden: 

o rechtspersoonlijkheid bezitten 

o een economische activiteit uitoefenen  

o hun exploitatiezetel moet op een bedrijventerrein in de provincie Antwerpen gelegen zijn 
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d. De deelnemende bedrijven engageren zich tot het uitvoeren van concrete implementaties en pra

tische toepassingen, zoals die omschreven werden in 

ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein.

4. Subsidiemodaliteiten 

Artikel 6.  
Voor de subsidie gelden de volgende modaliteiten:

a. Type aanvraag: 

In de huidige projectoproep biedt POM Antwerpen de 

maken tussen twee verschillende types projectaanvragen

project’ (zie onderstaande schema’s)

welk type aanvraag hij in aanmerking wenst te komen.

 

1. Basisproject 

De subsidie voor een ‘basisproject’ 

maximumbedrag van € 30.000 

drijven bedraagt in dit geval 

POM Antwerpen zal in het kader van deze

binnen de limieten van het totale beschikbare subsidiebudget.

 

2. Focusproject 

POM Antwerpen biedt de mogelijkheid om een hoger subsidiebedrag toe te kennen aan een pr

jectvoorstel met een hoger ambitien

focusproject dient wel qua inhoud en ambitieniveau van voldoende kwaliteit te zijn. Het moet gaan 

over een integraal en coherent project met een duidelijke lange termijndoelstelling.
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De deelnemende bedrijven engageren zich tot het uitvoeren van concrete implementaties en pra

zoals die omschreven werden in hun projectvoorstel, en 

ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein. 

Voor de subsidie gelden de volgende modaliteiten: 

projectoproep biedt POM Antwerpen de aanvrager de mogelijkheid om een keuze te 

verschillende types projectaanvragen, namelijk een ‘basisproject’ of een ‘focu

(zie onderstaande schema’s). De aanvrager dient in de projectaanvraag aan te geven voor 

ij in aanmerking wenst te komen. 

voor een ‘basisproject’ bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten, met een 

30.000 subsidie per samenwerkingsverband. De eigen inbreng van de b

drijven bedraagt in dit geval € 10.000. 

POM Antwerpen zal in het kader van deze projectoproep meerdere basisprojecten goedkeuren, 

binnen de limieten van het totale beschikbare subsidiebudget. 

POM Antwerpen biedt de mogelijkheid om een hoger subsidiebedrag toe te kennen aan een pr

jectvoorstel met een hoger ambitieniveau en een hogere totale projectkost. Een kandidaat

focusproject dient wel qua inhoud en ambitieniveau van voldoende kwaliteit te zijn. Het moet gaan 

over een integraal en coherent project met een duidelijke lange termijndoelstelling.
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De deelnemende bedrijven engageren zich tot het uitvoeren van concrete implementaties en prak-

projectvoorstel, en die gericht zijn op de 

mogelijkheid om een keuze te 

, namelijk een ‘basisproject’ of een ‘focus-

De aanvrager dient in de projectaanvraag aan te geven voor 

bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten, met een 

De eigen inbreng van de be-

projectoproep meerdere basisprojecten goedkeuren, 

 

POM Antwerpen biedt de mogelijkheid om een hoger subsidiebedrag toe te kennen aan een pro-

iveau en een hogere totale projectkost. Een kandidaat-

focusproject dient wel qua inhoud en ambitieniveau van voldoende kwaliteit te zijn. Het moet gaan 

over een integraal en coherent project met een duidelijke lange termijndoelstelling. 

Subsidiebedrag
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De subsidie voor het ‘focusproject’ bedraagt minimum 

diepercentage varieert degressief van 

totale projectkosten dienen minimaal 

varieert naargelang de totale projectkosten

POM Antwerpen zal in het kader deze projectoproep slechts één focusproject goedkeuren.

 

b. Het uiteindelijk toegekende subsidiebedrag per proj

werpen. 

c. De subsidie wordt toegekend per samenwerkingsverband, en wordt betaald aan het vertegenwoo

digende bedrijf of aan de rechtspersoon.

d. De subsidie is voorzien voor het 

verband worden gemaakt voor de concrete acties. 

Personeelskosten en overheadkosten van de deelnemende bedrijven aan het samenwerkingsve

band kunnen eveneens in aanmerking komen voor subsidiëring. De mate wa

vaard worden, zal worden bepaald door POM Antwerpen.

e. De BTW vormt enkel een subsidiabele uitgave indien het BTW

projectaanvrager wordt gedragen (en dus m

Bij elke betalingsaanvraag dient te worden vermeld wat het BTW

een eventueel gemengd BTW

de BTW terugvorderbaar is.

f. Het vertegenwoordigende bedrijf of de re

breide beschrijving van de voorziene 

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend gebruik

formulier, te ondertekenen door de aanvrager.

De subsidieaanvraag dient

o Identificatie van alle
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De subsidie voor het ‘focusproject’ bedraagt minimum € 40.000 en maximum € 60.000. 

diepercentage varieert degressief van max. 70% naar max. 60% van de totale projectkosten. 

totale projectkosten dienen minimaal € 57.143 te bedragen. De eigen financiering 

naargelang de totale projectkosten van minimum € 17.143 tot maximum € 40.000. 

POM Antwerpen zal in het kader deze projectoproep slechts één focusproject goedkeuren.

toegekende subsidiebedrag per projectvoorstel zal worden bepaald door POM An

De subsidie wordt toegekend per samenwerkingsverband, en wordt betaald aan het vertegenwoo

digende bedrijf of aan de rechtspersoon. 

subsidie is voorzien voor het gedeeltelijk dekken van de kosten die binnen het samenwerking

gemaakt voor de concrete acties.  

Personeelskosten en overheadkosten van de deelnemende bedrijven aan het samenwerkingsve

band kunnen eveneens in aanmerking komen voor subsidiëring. De mate waarin deze kosten aa

vaard worden, zal worden bepaald door POM Antwerpen. 

De BTW vormt enkel een subsidiabele uitgave indien het BTW-bedrag effectief en definitief door de 

projectaanvrager wordt gedragen (en dus met andere woorden niet terugvorderbaar is).

Bij elke betalingsaanvraag dient te worden vermeld wat het BTW-statuut is van de aanvrager. Bij 

een eventueel gemengd BTW-statuut dient de projectaanvrager mee te delen welk percentage van 

de BTW terugvorderbaar is. 

Het vertegenwoordigende bedrijf of de rechtspersoon dient een projectvoorstel in met een 

beschrijving van de voorziene acties, en een prijsraming van de hieraan verbonden kosten.

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend gebruik makend van het daartoe bestemde aanvraa

dertekenen door de aanvrager. 

aanvraag dient minstens volgende informatie te bevatten: 

alle deelnemende bedrijven; 
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€ 40.000 en maximum € 60.000. Het subsi-

60% van de totale projectkosten. De 

anciering van de bedrijven 

€ 17.143 tot maximum € 40.000.  

POM Antwerpen zal in het kader deze projectoproep slechts één focusproject goedkeuren. 

 

ectvoorstel zal worden bepaald door POM Ant-

De subsidie wordt toegekend per samenwerkingsverband, en wordt betaald aan het vertegenwoor-

dekken van de kosten die binnen het samenwerkings-

Personeelskosten en overheadkosten van de deelnemende bedrijven aan het samenwerkingsver-

arin deze kosten aan-

bedrag effectief en definitief door de 

terugvorderbaar is). 

statuut is van de aanvrager. Bij 

statuut dient de projectaanvrager mee te delen welk percentage van 

chtspersoon dient een projectvoorstel in met een uitge-

raming van de hieraan verbonden kosten. 

van het daartoe bestemde aanvraag-

€ 60.000
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o Documenten die aantonen dat deze bedrijven voldoen aan alle voorwaarden beschreven 

onder Artikel 5 c van dit reglement; 

o Een omschrijving van de geplande concrete acties binnen het samenwerkingsverband, met 

een motivering hoe deze acties passen binnen de doelstelling ‘duurzame bedrijventerrei-

nen’, en met een langetermijnvisie betreffende de geplande acties en de versterking van 

het samenwerkingsverband; 

o Een gedetailleerde kostenraming voor de geplande acties. 

g. De subsidieaanvragen dienen te worden verstuurd naar volgend adres: 

POM Antwerpen 

t.a.v. Els Vodderie 

Lange Lozanastraat 223 

2018 Antwerpen 

 

h. Uitbetaling van de subsidiebedragen:  

o Een eerste schijf van maximum 50% van het totale goedgekeurde subsidiebedrag per pro-

ject, berekend op de geraamde projectkosten, kan worden uitbetaald na goedkeuring van 

het project door POM Antwerpen. De projectaanvrager dient een schriftelijk verzoek tot 

uitbetaling van het voorschotbedrag in bij POM Antwerpen. 

o Na uitvoering van het project dient de aanvrager een uitgebreid eindverslag in, dat vol-

gende documenten dient te bevatten: 

§ Een rapport betreffende de uitgevoerde acties, met beschrijving van de activitei-

ten en resultaten. 

§ Een uitgavenstaat, met bewijsstukken van de gemaakte kosten (kopie van de fac-

turen met betalingsbewijzen). 

o De uitbetaling van het saldo van het subsidiebedrag gebeurt na goedkeuring van dit eind-

verslag door POM Antwerpen. 

 

i. Tijdschema: 

o De subsidieaanvragen moeten worden ingediend ten laatste op maandag 21 mei 2012. 

o De beslissing over de selectie van de projectaanvragen zal (onder voorbehoud) op maan-

dag 25 juni 2012 worden genomen door de raad van bestuur van POM Antwerpen. 

o Een tussentijds rapport over het verloop van het project dient te worden ingediend ten 

laatste op donderdag 20 december 2012. 

o Een uitgebreid eindverslag is te bezorgen ten laatste op maandag 19 augustus 2013. 

5. Beslissingsprocedure 

Artikel 7.  
De ingediende projectaanvragen zullen worden beoordeeld en geselecteerd door POM Antwerpen en de 

provincie Antwerpen, dienst Economie en Internationale Samenwerking. De definitieve beslissing over de 

geselecteerde projecten en de toe te kennen subsidiebedragen wordt bekrachtigd door de raad van bestuur 

van POM Antwerpen. 

POM Antwerpen zal de voor subsidie goedgekeurde projecten opvolgen en evalueren. 

 

Artikel 8.  
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De subsidie wordt enkel verleend indien voor dezelfde specifieke geplande acties, en binnen een gelijkaar-

dig samenwerkingsverband, nog geen financiële steun van een andere overheid (hetzij Europees, federaal, 

Vlaams of lokaal) ontvangen werd of wordt. Elke projectkost die in het kader van dit project ‘Duurzame 

acties’ wordt ingebracht, kan maar via één subsidiekanaal worden ondersteund.  

 

6. Verplichtingen van de subsidieontvanger en controles 

Artikel 9.  
a. De subsidieontvanger voert het project uit in overeenstemming met het projectplan waarop de 

subsidieverlening betrekking heeft, en voltooit het project uiterlijk op het bij de verlening bepaalde 

tijdstip. 

b. De subsidieontvanger voert het project uit in de provincie Antwerpen. 

c. De subsidieontvanger vermeldt in alle projectcommunicatie dat het project werd opgezet met de 

steun van POM Antwerpen. In alle publicaties e.d. wordt het logo van POM Antwerpen opgenomen. 

 

Artikel 10.  
Eventuele wijzigingen aan het project, of een beslissing tot vroegtijdige stopzetting of niet-uitvoering van 

het project, worden steeds zo snel mogelijk door de subsidieontvanger schriftelijk gemeld aan POM Ant-

werpen. 

Aanvragen tot wijziging van het project dienen schriftelijk te worden goedgekeurd door POM Antwerpen. 

Een verschuiving tussen de diverse begrotingsposten per geplande actie van maximaal 15% van het voor-

ziene bedrag kan worden doorgevoerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van POM Antwer-

pen. Als de verschuiving deze 15% overschrijdt is wel een voorafgaande goedkeuring van POM Antwerpen 

vereist. 

 

Artikel 11.  
POM Antwerpen heeft het recht om de toepassing van de subsidies te controleren of te laten controleren.  

Indien blijkt dat de subsidie niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze is toegekend, of onjuiste gege-

vens in de aanvraag werden opgenomen, of dat het reglement niet correct werd nageleefd, kan POM Ant-

werpen het toegekende subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven 

tot uitsluiting van toekomstige subsidies door POM Antwerpen. 
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