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VOORWOORD

Samen bouwen aan
het Europa van
morgen
De Europese Commissie streeft de volgende jaren naar een slimmer,
groener en socialer Europa. Een ambitieuze Green Deal moet van
Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken,
en ook het dichten van de digitale kloof staat bovenaan de agenda. De
inzet is een welvarend en duurzaam Europa, met een economie die
werkt voor iedereen.
Om dat te realiseren, rekent Europa ook op u, uw organisatie, uw
bedrijf, uw stad of gemeente. Als provinciebestuur slaan wij de brug
tussen uw ambities en die van de Europese Unie.
Voor de ontwikkeling van onze regio slaan provincie, Vlaanderen en
Europa de handen in elkaar. De afgelopen programmaperiode, van
2014 tot 2020, is via allerhande Europese projecten meer dan 100
miljoen euro geïnvesteerd in de provincie Antwerpen. Daarmee zijn
nieuwe initiatieven op rails gezet die zorgen voor extra tewerkstelling,
een betere leefomgeving, een vlottere mobiliteit en innovatie in diverse
sectoren. Zo blijft onze provincie een sterke economische, innovatieve
en competitieve regio in het hart van Europa.
Provincie Antwerpen wijst u met deze publicatie de weg naar de
mogelijkheden van de Europese subsidiefondsen. Naast een financieel
duwtje in de rug bieden Europese subsidieprogramma’s nog heel wat
andere kansen. De samenwerking met partners uit andere lidstaten
zorgt ervoor dat letterlijk en figuurlijk grenzen wegvallen en er een
unieke kruisbestuiving ontstaat. De meerwaarde die via Europese projecten wordt gecreëerd, reikt bovendien verder dan uw eigen bestuur,
bedrijf of organisatie. U maakt mee het verschil voor de hele provincie,
voor Vlaanderen, voor ons land én Europa.

Deze brochure laat u kennismaken met de subsidielijnen voor
de periode 2021-2027. Elk van de programma’s legt zijn eigen
klemtonen en biedt andere mogelijkheden. Neem rustig uw
tijd om op zoek te gaan naar overeenkomsten met uw eigen
ambities en doelstellingen.
De medewerkers van onze Dienst Europa staan klaar om u
hierbij te begeleiden. Met al hun ervaring gidsen zij u door
de verschillende onderdelen: ze bekijken welk programma
het beste bij u past, helpen u internationale partners te
vinden, zorgen voor een pasklaar antwoord op al uw
vragen en begeleiden u doorheen het hele proces, van de
projectaanvraag tot de uitvoering.
Ik kijk er alvast naar uit om straks samen met u te bouwen
aan het Europa van morgen.

Namens de deputatie
Kathleen Helsen
Gedeputeerde voor Europese Samenwerking
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DIENST EUROPA STAAT VOOR JE KLAAR
De Europese programmaperiode 2021-2027 biedt heel wat mogelijkheden voor jouw
organisatie. In deze brochure ontdek je de verschillende Europese programma’s, de
thema’s die zij behandelen en de financieringsmogelijkheden.
Zie je door de bomen het bos niet meer? De projectadviseurs van dienst Europa gidsen
je graag door het aanbod.

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?
•

•
•

Informatie: Wij informeren je over de verschillende programma’s, de mogelijkheden binnen elk programma, nieuwe oproepen, provinciale cofinanciering en ander
nieuws over de Europese subsidiefondsen.
Netwerk: Een Europees project, dat is netwerken en samenwerken. Wij stellen graag
ons netwerk ter beschikking, om jouw samenwerking te doen slagen
Begeleiding: Tips nodig voor het schrijven van een project? Vragen over praktische
zaken na goedkeuring van je project? Wij helpen je graag.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NIEUWS
OVER DE EUROPESE PROGRAMMA’S?
•
•
•
•

Bekijk onze pagina’s op de provinciale website via
www.provincieantwerpen.be/europesefondsen
Volg ons op Linkedin (@Europabijons)
Schrijf je in op de ‘Europa bij ons’ nieuwsbrief via onze website
Ontdek projecten uit onze provincie via www.europabijons.be

Vragen of een projectidee? Aarzel niet om onze projectadviseurs te contacteren. Hun
gegevens vind je achteraan deze brochure.
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EFRO Vlaanderen
ALGEMENE DOELSTELLING
EFRO Vlaanderen wil de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen
versterken, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire
en energie-efficiënte economie versnelt. Zo draagt het bij aan een sterke reductie
van de Vlaamse CO2-emissies, en dus de realisatie van de Europese Green Deal.

PRIORITEITEN

WERKING VAN PROJECTOPROEPEN

1. Slim Vlaanderen

•

•
•
•

•
•

Ontwikkeling en versterking van onderzoeks- en innovatiecapaciteit
Inzetten op digitalisering voor burgers, bedrijven en overheden
Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, rechtvaardige
transitie, industriële transitie en ondernemerschap

2. Groen Vlaanderen
•
•
•
•

Bevorderen van energie-efficiëntiemaatregelen
Bevorderen van hernieuwbare energie
Investeren in klimaatadaptatie
Bevorderen van duurzame multimodale mobiliteit

Het programma lanceert tijdens de periode 2021-2027 een aantal project
oproepen. Enkel dàn kan je een project indienen.
Het programma werkt met een 1-stapsprocedure.
Je dient (samen met eventuele partners) meteen een volwaardig aanvraagdossier in.

Soms wordt er gewerkt met een vooraanmelding voorafgaand aan de formele
indiening van het volwaardig aanvraagdossier. Dan dien je eerst een beknopt
projectvoorstel in (vooraanmelding), waarop je feedback krijgt. Daarna dien
je (samen met eventuele partners) een volwaardig aanvraagdossier in.

PROGRAMMA-SPECIFIEKE EISEN
FINANCIERING
Het programma subsidieert maximum 40% van de totale subsidiabele kost.

•
•

•
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Focus op investeringsprojecten.
Het programma werkt Vlaamsbreed maar daarnaast zijn er ook specifieke
mogelijkheden voor de Kempen en de grootstedelijke ontwikkeling van
Antwerpen.
Geen buitenlandse partners nodig. Projecten kunnen zonder partners ingediend worden.

ANTWERPEN
WESTVLAANDEREN

OOSTVLAANDEREN

LIMBURG
VLAAMSBRABANT

WEBSITE
Uitgebreide informatie over dit programma vind je op www.efro.be.
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Interreg Vlaanderen Nederland
ALGEMENE DOELSTELLING
Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert en subsidieert de samenwerking
tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties. Deze grensregio slimmer, groener
en inclusiever maken, daar is het allemaal om te doen.

PRIORITEITEN
1. Een slimmer Europa

3. Een socialer Europa

•

•

•

De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit
en de invoering van geavanceerde technologieën
Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële
overgang en ondernemerschap

•

2. Een groener Europa
•
•
•
•
•
•
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Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot
van broeikasgassen
Het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen
Het ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken en opslag
Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en rampen
risicopreventie en -weerbaarheid
Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte
economie
Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke
omgeving en vermindering van verontreiniging

•

Verbetering van de doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en toegang tot
hoogwaardige werkgelegenheid over de grenzen heen
Verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs, opleiding en
een leven lang leren over de grenzen heen met het oog op de verhoging
van het opleidingsniveau en de bijbehorende vaardigheidsniveaus die over de
grenzen heen erkend moeten worden
Het versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie

4. Een Europa zonder grenzen
•

Een beter bestuur voor samenwerking

FINANCIERING
Het programma subsidieert maximum 50% van de totale subsidiabele kost.

WERKING VAN PROJECTOPROEPEN
•
•

Het programma lanceert tijdens de periode 2021-2027 een aantal project
oproepen. Enkel dàn kan je een project indienen.
Het programma werkt met een twee-stapsprocedure:
»
»

Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1), samen met de andere
partners.
Als dit door de preselectie komt, werk je verder aan een volwaardig aanvraagdossier (stap 2).

PROGRAMMA-SPECIFIEKE EISEN
•
•

Minimaal één Vlaamse en één Nederlandse partner.
Veel aandacht voor daadwerkelijke grensoverschrijdende
samenwerking.

WEBSITE
Uitgebreide informatie over dit programma vind je
op www.grensregio.eu.
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Interreg Noordzeeregio
ALGEMENE DOELSTELLING
De krachten bundelen om samen de weg te wijzen naar sterkere, duurzame
economieën en maatschappijen rond de Noordzee.

PRIORITEITEN
1. Robuuste en slimme economieën

3. Klimaatbestendigheid

•

•

•

•

Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen
risicopreventie en – bestendigheid
Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke
omgeving en vermindering van verontreiniging

2. Een groene transitie

4. Een beter bestuur

•

•

•
•
•
•
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De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit
en de invoering van geavanceerde technologieën
Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële
overgang en ondernemerschap
Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot
van broeikasgassen
Het bevorderen van hernieuwbare energie
Ontwikkelen van slimme energie systemen
Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte
economie
Duurzame mobiliteit

Oplossingen voor grensoverschrijdende hindernissen

FINANCIERING
Het programma subsidieert maximum 60% van de totale subsidiabele kost.

WERKING VAN PROJECTOPROEPEN
•
•

Het programma lanceert tijdens de periode 2021-2027 een aantal
projectoproepen. Enkel dàn kan je een project indienen.
Het programma werkt met een twee-stapsprocedure:
»
»

Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1),
samen met de andere partners.
Als dit door de preselectie komt, werk je verder aan
een volwaardig aanvraagdossier (stap 2).

WEBSITE
Uitgebreide informatie over dit programma vind je op
www.northsearegion.eu.

11

Interreg Noordwest-Europa
ALGEMENE DOELSTELLING
Noordwest-Europa uitbouwen tot dé voorbeeldregio in de transitie naar een
groene economie die werkt voor iedereen.

PRIORITEITEN
1. slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden

4. Bevordering van innovatie-capaciteit in de NWE-regio’s

•

•

•

Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke
omgeving en vermindering van verontreiniging
Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen
risicopreventie en – bestendigheid

2. Slimme en eerlijke energietransitie
•
•

Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot
van broeikasgassen
Het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen

3. Overgang naar een plaats-gebonden circulaire economie
•
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Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbronefficiënte economie

De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit
en de invoering van geavanceerde technologieën

5. Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en
veerkrachtige samenleving
•
•

•

Verbetering van de doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en toegang tot
hoogwaardige werkgelegenheid over de grenzen heen
Gelijke toegang tot gezondheidszorg verzekeren door de ontwikkeling van
infrastructuur, inclusief eerstelijnszorg, en de transitie van institutionele naar
gezins- en gemeenschapszorg bevorderen
Het versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie

FINANCIERING
Het programma subsidieert maximum 60% van de totale subsidiabele kost.

WERKING VAN PROJECTOPROEPEN
•
•

Het programma lanceert tijdens de periode 2021-2027 een aantal
projectoproepen. Enkel dàn kan je een project indienen.
Het programma werkt met een twee-stapsprocedure:
»
»

Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1), samen met
de andere partners.
Als dit door de preselectie komt, werk je verder aan een volwaardig aanvraagdossier (stap 2).

WEBSITE
Uitgebreide informatie over dit programma vind je op
www.nweurope.eu.
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Interreg Europe
ALGEMENE DOELSTELLING
In Interreg Europe staan kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen tussen regio’s
rond de drie grote thema’s van het cohesiebeleid – Slimmer, groener en socialer
Europa – centraal. Lokale overheden krijgen zo de kans om met overheden uit heel
Europa samen te werken om uitdagingen binnen deze thema’s aan te pakken.

PRIORITEITEN
80% van het programmabudget gaat naar onderstaande thema’s:

2O% van het programmabudget gaat naar onderstaande thema’s:

•
•
•

Slim Europa
Groen Europa
Sociaal Europa

•
•

»

•

»

»
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Verbetering van de doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en toegang tot
hoogwaardige werkgelegenheid over de grenzen heen
Gelijke toegang tot gezondheidszorg verzekeren door de ontwikkeling van
infrastructuur, inclusief eerstelijnszorg, en de transitie van institutionele naar
gezins- en gemeenschapszorg bevorderen
Het versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de econo
mische ontwikkeling

Meer verbonden Europa (transport)
Europa dichter bij de burger: oplossingen voor grensoverschrijdende
hindernissen
Sociaal Europa: sociale inclusie en sociale innovatie, integratie niet-EU
burgers

FINANCIERING
Het programma financiert 80% van de totale projectkost.

WERKING VAN PROJECTOPROEPEN
•

Het programma lanceert tijdens de periode 2021-2027 een aantal
projectoproepen. Enkel dàn kan je een project indienen.

PROGRAMMA-SPECIFIEKE EISEN
Het programma richt zich vooral op lokale overheden.

WEBSITE
Uitgebreide informatie over dit programma en de programma
documenten vind je op www.interregeurope.eu.
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Thematische
fondsen
Naast de structuurfondsen beheert de Europese Commissie zelf ook nog een 30-tal fondsen. Vaak
hebben deze programma’s een centraal thema, vandaar onze benaming ‘thematische fondsen’.
Deze fondsen zijn EU-breed en zeer divers van inhoud. De thematische fondsen richten zich, naast
onderzoeksprojecten, vooral op piloot- en demonstratieprojecten en projecten rond kennisdeling en bewustwording. Hieronder sommen we een aantal van deze programma’s op die voor een
breed veld aan actoren het relevantst zijn.
Horizon Europe, Erasmus+ en LIFE worden nog verder toegelicht op de volgende bladzijden. Hierbij
worden niet alle details vermeld, de focus ligt op wat het interessantst is voor onze doelgroep. Voor
meer info neem je best contact op met de nationale contactpunten (NCP’s) van de verschillende
programma’s.
Het overzicht van de thematische programma’s is te vinden op de funding & tenders website van
de Europese commissie:
www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/eu-funding-programmes_en

16

PROGRAMMA

INHOUD

Horizon Europe

Onderzoek en innovatie - verschillende thema’s

Erasmus+

Onderwijs, opleiding, jeugd en sport

LIFE

Natuur en biodiversiteit, klimaat, duurzame energie, circulaire economie en levenskwaliteit

Creative Europe

Ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren

ESF

Versterking van de arbeidsmarkt en vergroten van de werkgelegenheid

AMIF

Asiel, migratie en integratie

CERV

Burgerschap, gelijkheid, rechten en waarden

Justice programme

Versterken van de democratie, de rechtstaat en de fundamentele rechten

EU4Health

Gezondheidsprogramma

Digital Europe

Digitale technologieën voor bedrijven, burgers en overheden
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LIFE
ALGEMENE DOELSTELLING
De algemene doelstelling van het LIFE programma is bij te dragen tot een
duurzame, circulaire, energie-efficiëntie en klimaat-neutrale economie. LIFE
wil de kwaliteit van het milieu, inclusief lucht, water en bodem, beschermen,
herstellen en verbeteren en het verlies van biodiversiteit en de degradatie van
ecosystemen stoppen en omkeren. Speciale aandacht gaat hierbij naar het
implementeren en beheren van het Natura 2000 netwerk en het realiseren van
de doelstellingen van de Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie.

FINANCIERING
Het LIFE programma subsidieert maximum 60% van de totale subsidiabele kost.
Bij natuur en biodiversiteit projecten kan dit oplopen tot 75% afhankelijk van de
prioritaire soorten/habitats beoogd in het project.
De grootte van het projectbudget varieert tussen 0,5 en 10 miljoen euro.

LIFE IS ONDERVERDEELD IN 2 GROTE LUIKEN EN 4 SUBPROGRAMMA’S:
1. Milieu
•
•

Natuur en biodiversiteit
Circulaire economie en levenskwaliteit

2. Klimaat
•
•

Klimaatmitigatie en –adaptatie
Energietransitie

TYPES PROJECTEN EN PROJECTOPROEPEN

Minimaal één organisatie uit een EU land. Organisaties uit alle EU landen kunnen
deelnemen.
LIFE verwacht projecten met veel aandacht voor impact en overdraagbaarheid.
Ook het verder bouwen op resultaten van andere EU projecten is een pluspunt.

WEBSITE EN NCP’S
Uitgebreide informatie over LIFE vind je op www.cinea.ec.europa.eu/life_nl

Het LIFE programma lanceert tijdens de periode 2021-2027 jaarlijks een
projectoproep.

De nationale contactpunten zijn:

Alle piloot-, demonstratie-, best practice- en beleid beheer & informatie projecten
worden binnen LIFE ondergebracht onder de ‘standaardactieprojecten’.

•
•
•

Duurtijd van standaardactieprojecten varieert van 2 tot 10 jaar.
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PROGRAMMA-SPECIFIEKE EISEN

NCP natuur & biodiversiteit: wim.smits@vlaanderen.be
NCP energie: veka.eufinanciering@vlaanderen.be
NCP klimaat en circulaire economie & levenskwaliteit: stefanie.hugelier@
milieu.belgie.be

Horizon Europe
ALGEMENE DOELSTELLING

TYPES PROJECTEN EN PROJECTOPROEPEN

Horizon Europe is het programma voor onderzoek en innovatie. Het tackelt
klimaatverandering, helpt het bereiken van de SDG’s en boost de groei en competitiviteit in Europa.

In vergelijking met de andere EU programma’s zijn de oproepen binnen het
Horizon programma zeer specifiek omschreven en is er minder ruimte om je
eigen projectidee te boetseren, je projectidee moet eerder passen in iets dat
Europa wil bereiken met de Horizon oproepen.

Het programma faciliteert samenwerking en versterkt de impact van onderzoek en innovatie bij het aanpakken van Europese en mondiale uitdagingen.
Het ondersteunt het creëren en beter verspreiden van excellente kennis en
technologieën.

De oproepen binnen Horizon zijn gespecialiseerd, en dus divers en groot in
aantal. Er staan bijna altijd wel oproepen open.

FINANCIERING
Het financieringspercentage varieert van 70% (+25% overhead) tot 100%
(+25% overhead) afhankelijk van het type partner (profit/non-profit) en type
project (onderzoek/innovatie).

PROGRAMMA-SPECIFIEKE EISEN
Voor de meeste oproepen is een partnerschap bestaande uit partners uit
minimum 3 EU landen een vereiste. Voor sommige calls (Coordination Support
Action (CSA)) wordt hier een uitzondering op gemaakt en is 1 land voldoende.

WEBSITE

Horizon Europe is een zeer breed programma. De interessantste oproepen
voor een breed veld van actoren bevinden zich in Pillar 2: global challenges.

De oproepen binnen Horizon Europe vind je terug op het funding & tenders
portal van de EU commissie: www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/
eu-funding-programmes/horizon-europe_en.
Voor informatie en begeleiding kan je terecht bij het Vlaams agentschap
NCP Flanders: www.ncpflanders.be.
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Erasmus+
ALGEMENE DOELSTELLING

TYPES PROJECTEN EN PROJECTOPROEPEN

Erasmus+ is het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

KA1 zijn mobiliteitsprojecten (o.a. voor job shadowing in het buitenland, volgen
van opleidingen, cursussen, lezingen van experten,…).

De algemene doelstelling van Erasmus+ is door levenslang leren de persoonlijke en professionele ontwikkeling van burgers te ondersteunen in onderwijs,
opleiding, jeugd en sport in Europa en daarbuiten. Hiermee wil het programma
bijdragen tot duurzame groei, kwaliteitsvolle jobs, sociale cohesie, innovatie en
het versterken van de Europese identiteit en actief burgerschap.
Erasmus bestaat uit 3 grote luiken:
•
•
•

KA1 mobiliteit van individuen
KA2 samenwerking tussen organisaties
KA3 ondersteuning voor beleidshervormingen (wordt hier niet verder
behandeld)

PRIORITEITEN
•
•
•
•

Inclusie en diversiteit
Digitale transformatie
Milieu en klimaatverandering
Deelname in het democratisch leven

Naast deze 4 grote programma brede prioriteiten zijn er ook specifieke prio
riteiten per doelgroep: schoolonderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, volwasseneneducatie, jeugd en sport.
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KA2 zijn samenwerkingsprojecten (o.a. voor het samen ontwikkelen van een
handleiding, een tool, lespakket,…).
Binnen KA2 zijn 2 types van projecten mogelijk:
• Small scale partnerships: minimum 2 partners uit 2 verschillende programmalanden, projectduur 6-24 maanden
• Cooperation partnerships: minimum 3 partners uit 3 verschillende programma
landen, projectduur 12-36 maanden

FINANCIERING
Het programma werkt met lump sums op basis van o.a. projecttype, aantal
deelnemers, afgelegde reisafstand,…
•
•

Small scale partnerships: 30.000 € of 60.000 €
Cooperation partnerships: 120.000 €, 250.000 €, 400.000 €

PROGRAMMA-SPECIFIEKE EISEN

WEBSITE

Partners uit alle EU landen kunnen deelnemen.

Het uitvoerend agentschap voor Erasmus+ onderwijs-opleiding in Vlaanderen is
Epos. Meer informatie vind je op www.epos.vlaanderen.be.

Erasmus+ hecht veel belang aan inclusie, het programma wil toegankelijker zijn
voor minderheidsgroepen die de vorige programmaperiode niet vaak deelnamen
aan Erasmus+.

Erasmus+ jeugd wordt in Vlaanderen beheerd door Jint vzw: www.jint.be.
Voor meer informatie over het Sport onderdeel van Erasmus+ kan je terecht bij
Sport Vlaanderen: www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/.
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CONTACTEER ONS
PIETER SOETEWEY
Diensthoofd
E-mail: pieter.soetewey@provincieantwerpen.be
T 03 240 56 76 M 0485 37 67 80

ANNEKE VAN DEN AKER
adviseur EFRO Vlaanderen
E-mail: anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be
T 03 240 66 03 M 0486 10 97 78

KATHLEEN MOSTIEN
adviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
E-mail: kathleen.mostien@grensregio.eu
T 03 240 69 36 M +0473 64 64 87

HANNE WIT TERS
adviseur Interreg-programma’s
E-mail: hanne.witters@provincieantwerpen.be
T 03 240 58 22 M 0486 67 70 98

VICKY LELOUP
adviseur Thematische fondsen
E-mail: vicky.leloup@provincieantwerpen.be
T 03 240 53 16 M 0479 66 35 96
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Provincie Antwerpen - dienst Europa
V.u. Pieter Soetewey
Provinciehuis
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
T 03 240 56 76
www.provincieantwerpen.be

