Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van het reglement betreffende een subsidie voor
lokale klimaatprojecten

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en
feitelijke overwegingen:
-

-

de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
het provinciedecreet van 9 december 2005 met latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen. 2, § 2, 1° (bovenlokale taakbehartiging) en 43, §2, 28° (bevoegdheid
provincieraad, vaststellen van subsidiereglementen);
het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke
vorm van provinciale subsidie;
het besluit van het reglement lokale projecten klimaat van 20 juni 2019 en de nood aan
herziening wegens voortschrijdend inzicht;
het advies van de dienst COOP;
het voorstel van de deputatie.

BESLUIT
Artikel 1 Doel
De provincie West-Vlaanderen verleent onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden en binnen de perken van
het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025, een subsidie voor de uitvoering van lokale klimaatprojecten die
een bijdrage leveren aan het behalen van de lokale en provinciale klimaatdoelstellingen.

Artikel 2 Definities
§1 Aanvrager: deze organisatie moet voldoen aan de bepalingen in artikel 4. Zij zijn tevens de ontvangers van
de subsidie. Er kan maar 1 aanvrager zijn per ingediend project.
§2 Partner: deze organisatie moet niet voldoen aan de bepalingen in artikel 4. Zij ontvangen geen subsidie van
de Provincie binnen dit reglement, maar helpen wel bij de uitvoering van of brengen kennis in voor het project
en heeft een overeenkomst met de aanvrager. Er kunnen geen tot meerdere partners betrokken zijn per
project.
§ 3 Burgercoöperatie: een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun
gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van
een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.
Hierbij gelden de 7 ICA-principes als referentie voor het bepalen of een organisatie effectief als
burgercoöperatie kan worden beschouwd:
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
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6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap
§ 4 Start project: bij een investering wordt een gunning of moment waarop derde partij (partner of doelgroep)
zich schriftelijk engageert, beschouwd als de start van een project.

Artikel 3 Voorwerp van subsidies
§1 De projectbegroting omvat de investeringskost vermeerderd met de externe prestaties. Eventuele
inkomsten van derden worden in mindering gebracht.
§2 De investeringskost bestaat uit kosten gerelateerd aan die investering die rechtstreeks leidt tot CO2besparing. Volgende kosten komen niet in aanmerking: aankoop grond, aankoop gebouw, eigen personeel of
voor algemene werking, subsidies aan derden in het kader van een gemeentelijk subsidiereglement.
§3 Externe prestaties bestaan uit bouwtechnische expertise, juridische expertise, financiële expertise,
doelgroepgerelateerde expertise die niet aanwezig is bij de aanvrager, maar wel noodzakelijk voor de goede
uitvoering van het project. Kosten voor een communicatiebureau worden niet aanzien als technische expertise
en komen niet in aanmerking voor subsidie.
§4 Andere inkomsten van derden bestaan uit andere subsidies, groenestroomcertificaten,
warmtekrachtcertificaten, REG-premies,… Minder uitgaven door het realiseren van een besparing in het
verbruik wordt niet aanzien als een inkomst.

Artikel 4 Omschrijving aanvrager
Kan optreden als aanvrager:
1° een lokaal bestuur gelegen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
2° een lokale vereniging, zijnde een vzw die haar zetel op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
heeft;
3° een burgercoöperatie met de provincie West-Vlaanderen als voornaamste werkgebied;
4° een school of scholengroep met maatschappelijke zetel gelegen in de provincie West-Vlaanderen.

Artikel 5 Algemene voorwaarden
§1. De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, dragen bij tot de CO2-reductie op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.
§2. Om in aanmerking te komen voor ranking 1, moet er met het ingediende project minimum 6 ton CO2besparing per jaar gerealiseerd worden.
§3. Gelijkaardige investeringen kunnen gebundeld worden om zo de norm van CO2-besparing te halen.
§4. Bij nieuwbouw wordt enkel gekeken naar de CO2-besparing gerealiseerd door het nemen van maatregelen
die verder reiken dan de geldende normen. Tenzij deze nieuwbouw in de plaats komt van een oud gebouw(en),
dan kan het verschil in verbruik gebruikt worden om de CO2-besparing te bepalen.
§5. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de gerealiseerde CO2-reductie in het project. Een groot project kan
opgedeeld worden, maar dan wordt enkel rekening gehouden met de gerealiseerde CO2-reductie van dat deel.
Bij de volgende oproep kan dan een volgend deel ingediend worden. Er kan ook gekozen worden om het

2

project in zijn geheel in te dienen en dan wordt de volledige CO2-reductie mee gerekend, maar dan kan het
project niet opnieuw ingediend worden bij een volgende oproep(en).
§6. Elke aanvrager kan per oproep meerdere projecten indienen, maar per aanvrager kunnen er maximum
twee projecten worden goedgekeurd, voor zover elk van de 2 projecten in een verschillende ranking (art. 10)
worden goedgekeurd.
§7. Per oproep kan per ranking (zie art. 10) maar 1 project van een lokaal bestuur, met inbegrip van haar
verwante vennootschappen, verenigingen en agentschappen, worden goedgekeurd.
§8. Het project moet gestart worden uiterlijk negen maanden na goedkeuring, en mag in geen enkel geval
reeds gestart zijn bij de goedkeuring van de aanvraag. Indien het project niet tijdig wordt gestart, behoudt de
Provincie zich het recht voor om terug te komen op haar beslissing tot goedkeuring van het project en de
bijhorende subsidies. Het project moet afgerond zijn ten laatste drie jaar na goedkeuring.
§9. De projectbegroting bedraagt minimum 12.500 euro.
§10. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en bedraagt maximaal 100.000 euro.
§11. In afwijking van art.5 §10 bedraagt de subsidie maximaal 50% bij volgende investeringen: zonnepanelen,
elektrische voertuigen en energetische renovaties van gebouwen.
§12. Met betrekking tot de BTW geldt de volgende regeling:
1° indien de aanvrager de BTW volledig kan recupereren, komt enkel het bedrag van de kosten zonder
BTW in aanmerking voor subsidie;
2° indien de aanvrager de BTW slechts gedeeltelijk of niet kan recupereren, komt het bedrag van de
kosten met het niet-recupereerbare gedeelte van de BTW in aanmerking voor subsidie.
§ 13. Voor de aanvragers, bedoeld onder art. 4, 1°, van dit reglement, wordt bepaald dat projecten met het oog
op de opwekking van elektriciteitsproductie bij het eigen patrimonium enkel kunnen toegelaten worden in
combinatie met investeringen gericht op E-peil minimalisatie of laadinfrastructuur (voor elektrische wagens,
batterij, stand alone installaties, openbare verlichting.). De daaraan gekoppelde toestellen moeten daarbij
minimum 2/3e van de opgewekte energie gebruiken.
§14. Het ontvangen van subsidies van andere instanties is toegestaan, mits deze wordt opgenomen in de
projectbegroting zoals bepaald in artikel 3.
§ 15. De provincie West-Vlaanderen en alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een project,
beschikken over het gebruiksrecht van alle projectresultaten, met inbegrip van de mogelijkheid tot reproductie,
distributie, en adaptatie, evenals het recht om afgeleide projecten te ontwikkelen.

Artikel 6 Oproep
Elk jaar wordt door de deputatie beslist, onder voorbehoud van middelen op het meerjarenplan 2020-2025, tot
het houden van één of meerdere oproep(en).

Artikel 7 Kandidatuur
§1. De uiterlijke datum voor de kandidaatstelling wordt bepaald door de deputatie en vermeld in de oproep.
Dit gebeurt via het aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar is op de website van de Provincie WestVlaanderen. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij provincie West-Vlaanderen, Dienst MiNaWa (met
vermelding ‘lokale klimaatprojecten’), K. Leopold III-laan 41, 8200 Brugge of via mail verstuurd naar het
mailadres vermeld op het aanvraagformulier. De datum van de poststempel, de datum van het
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ontvangstbewijs of de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie West-Vlaanderen geldt als
bewijs van indiening.

§2. De aanvrager voegt aan zijn aanvraag de beslissing van het bevoegde bestuursorgaan om deel te nemen
aan de projectoproep toe.

Artikel 8 Ontvankelijkheidscriteria
§1 Een ingediend project is ontvankelijk als:
1° de aanvrager zoals vermeld in artikel 4, 2°, 3° en 4° beschikt over een verklaring van het lokaal
bestuur op wiens grondgebied het project zich situeert, waarbij het lokaal bestuur zijn goedkeuring
verleent en verklaart dat het project past binnen de doelstelling van het lokaal beleid;
2° het project is ingediend door een aanvrager zoals vermeld in artikel 4;
3° het project voldoet aan de algemene voorwaarden, zoals vermeld in artikel 5;
4° het project is ingediend binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 7;
5° het deelnemingsformulier, vermeld in artikel 7, volledig en correct is ingevuld, en alle bijlagen zijn
toegevoegd.
§2 Een ingediend project is niet ontvankelijk indien:
1° het een project betreft rond het verhogen van de efficiëntie van technieken gebaseerd op gebruik
van fossiele brandstoffen;
2° het project een officiële verplichting of norm betreft.

Artikel 9 Selectie projecten
§1. Er wordt een adviescommissie opgericht, samengesteld uit minimum vier personeelsleden van de dienst
MiNaWa, en in functie van de inhoud van de ingediende projecten aangevuld met vertegenwoordigers uit
andere diensten. De adviescommissie wordt samengesteld door de deputatie van de Provincie WestVlaanderen.
§2. De adviescommissie kan bijkomende informatie opvragen over het project of een plaatsbezoek afleggen.
§3. De adviescommissie verstrekt op basis van de voorwaarden van dit subsidiereglement en de
evaluatiecriteria (zie artikel 10) een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft:
- het al dan niet aanvaarden van het project;
- het al dan niet aanvaarden van slechts bepaalde delen van het project;
- het al dan niet bundelen van bepaalde delen van een project of projecten zelf;
- het al dan niet aanzien van het lokaal bestuur en zijn hoedanigheden als verschillende aanvragers;
- de ranking van de projecten;
- het aantal projecten dat in aanmerking komt voor ranking 1 en ranking 2;
- de geselecteerde projecten;
- een voorstel van subsidiebedrag;
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- de voorwaarden op te leggen bij toekenning van de subsidie.
§4. De deputatie beslist over de projecten (op basis van het advies van de adviescommissie) die subsidie
ontvangen en over het opleggen van voorwaarden bij de toekenning van de subsidie.

Artikel 10 Ranking
De Provincie West-Vlaanderen maakt gebruik van twee rankings. De hoogst scorende projecten in ranking 1 of
2 ontvangen subsidie volgens de beschikbare middelen.
§ 1. Ranking 1: De projecten worden gerankt volgens de CO2- (of CO2-equivalent-) besparing per aangevraagde
euro en een uitvoeringsgarantie. Voor deze uitvoeringsgarantie wordt een coëfficiënt toegekend, die inschat in
hoeverre de besparing van CO2 die wordt voorgesteld ook gegarandeerd is. Deze coëfficiënt varieert van 0 tot
1.
Voor de berekening van de CO2-besparing wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van de Provinciale CO2monitoringstool te vinden op:
https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/monitoring-klimaatacties.
Indien het niet mogelijk is om de provinciale CO2-monitoringstool te gebruiken kan, mits bronvermelding en
deugdelijke argumentatie, gebruik worden gemaakt van andere berekeningsmethodes. Gelijkaardige projecten
worden evenwel steeds volgens dezelfde methode gerankt.
§ 2. Ranking 2: De deputatie kan beslissen een aantal projecten die niet gehonoreerd werden op basis van
CO2-reductie, alsnog te ondersteunen op basis van de criteria van ranking 2. Deze projecten moeten
minimum 30/50 scoren op ranking 2 om in aanmerking te komen voor ondersteuning. De projecten
worden gescoord op basis van onderstaande criteria:
1. een inhoudelijk innoverend en vernieuwend karakter, in het algemeen of specifiek in WestVlaanderen: De uitvoerder moet aantonen waarom het innoverend en vernieuwend is, dit kan onder
meer betrekking hebben op het technisch, financieel en/of juridisch aspect, de doelgroep, het
samenwerkingsverband, de communicatie: 15 punten;
2. herhaalbaarheid: het uitgewerkte project kan met een minimum aan aanpassingen door een andere
actor uitgevoerd worden. De uitvoerder geeft aan welke aanpassingen nodig zijn om het project door
een andere actor te laten uitvoeren en welke instrumenten worden aangereikt om dit gemakkelijk
door een andere actor te kunnen laten uitvoeren: 10 punten;
3. de investering of de terugverdientijd situeert zich bij een andere partij dan de uitvoerders van het
project. De uitvoerder toont aan dat het voordeel van de uitvoering van het project bij een andere
partij dan zichzelf ligt: 10 punten;
4. Ontwikkelingsgraad: De mate waarin diverse technische, juridische, financiële, communicatieve
uitvoeringsaspecten al zijn uitgewerkt en doordacht: 5 punten;
5. de sterkte van het communicatie- en sensibiliseringsplan (dat verder gaat dan de minimumvereisten
vermeld in art. 11): 10 punten.

Artikel 11 Communicatie
§ 1. Per project wordt een contactpersoon binnen de administratie van de Provincie West-Vlaanderen
aangesteld en wordt dit gecommuniceerd naar de indiener na goedkeuring. Deze contactpersoon vormt het
eerste aanspreekpunt voor de aanvrager.
§ 2. De communicatie in het kader van het goedgekeurd project bestaat minstens uit:
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- het voldoen aan de voorwaarden conform het provinciaal reglement van 12 mei 2005 inzake
provinciale herkenbaarheid : https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201712/reglement_provincialeherkenbaarheid_volledig.pdf
- een persbericht bij de start van het project met vermelding van de financiële bijdrage van de
Provincie West-Vlaanderen en “dankzij de steun van Provincie West-Vlaanderen”;
- een persbericht op het eind van het project met vermelding van de financiële bijdrage van de
Provincie West-Vlaanderen en “dankzij de steun van Provincie West-Vlaanderen”.
§ 3. Bij alle online en offline communicatie omtrent het project wordt de steun van de Provincie WestVlaanderen vermeld en wordt het logo opgenomen.
§ 4. Bij een event of persconferentie omtrent het project wordt de provincie West-Vlaanderen uitgenodigd als
spreker.
§ 5. Indien de projectresultaten in andere besturen of organisaties worden gebruikt of voortgezet, wordt op
alle campagnemateriaal minimaal het Provinciaal logo en “ontwikkeld met de steun van de Provincie WestVlaanderen” vermeld.

Artikel 12 Betalingsmodaliteiten en rapportering
§ 1. De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten zal gebeuren in twee schijven: 60% wordt
uitbetaald bij de goedkeuring van het project; 40% wordt uitbetaald bij de afrekening die ingediend wordt
uiterlijk zes maanden na uitvoering van het project.
§ 2. Volgende zaken worden aangeleverd voor de afrekening:
1° financiële verantwoordingsstukken: dit behelst een ondertekend overzicht van alle bewezen
opbrengsten en kosten van het project als verantwoording;
2° een overzichtelijke oplijsting van de gerealiseerde doelstellingen en de behaalde resultaten (ook op
vlak van CO2-besparing);
3° een kort evaluatieverslag over de volledige looptijd van het project;
4° voorbeelden van projectgebonden communicatie en vijf bruikbare foto’s van de realisaties in hoge
resolutie;
5° materiële bewijsstukken of eindproducten die toelaten de realisatie van het project te beoordelen.
§ 3. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project zoals bepaald in artikel
3, komen in aanmerking voor een subsidie. Alleen directe kosten als onderdeel van een project gekoppeld aan
concrete projectrealisaties op het terrein kunnen worden ingebracht. Hieronder vallen investeringskosten en
externe technische expertise en begeleiding.
§ 4. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven zoals omschreven in artikel 3, wordt
de subsidie van maximaal hetzij 80% (zie art. 5 §10) hetzij 50% (zie art.5 §11) herrekend op basis van de
bewezen kosten. Bij een overschrijding van de bewezen kosten ten aanzien van de raming van de uitgaven
zoals omschreven in artikel 3, wordt geen bijkomende subsidie verleend.
Artikel 13 Controle en sancties
§ 1. De subsidie is uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
§ 2. De provincie West-Vlaanderen wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten
instellen, documenten te doen voorleggen of meedelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te
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treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie of voorschotten en voor de
uitvoering van dit reglement.
§ 3. De deputatie kan beslissen tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie indien:
- de verleende subsidie niet werd benut voor het vastgestelde doel;
- de toelage ten onrechte is verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- het project niet voldeed aan de in dit reglement gestelde voorwaarden;
- de kosten niet kunnen verantwoord worden binnen de zes maanden na de vooraf bepaalde
einddatum van het project;
- de vooropgestelde CO2-reductie maatregelen niet volledig zijn gerealiseerd overeenkomstig de
goedkeuring. Het saldo wordt in die mate aangepast;
- indien er geen vermelding wordt gemaakt van de provinciale ondersteuning in de communicatie;
-indien er dubbele subsidiëring of subsidiefraude wordt vastgesteld.

Artikel 14 Slotbepalingen
De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen
te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

Artikel 15 Inwerkingtredings- en opheffings- en overgangsbepaling.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025.
Het reglement van 20 juni 2019 wordt opgeheven op 1 januari 2021, de afhandeling van projecten,
goedgekeurd door de deputatie voor 1 januari 2021, gebeurt evenwel nog volgens dit reglement.
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