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SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2018 
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 18 januari 2018 
aan de deputatie 
over lokaliseren roerende goederen 
 
Binnenkort verhuist het overgrote deel van het provinciepersoneel naar het ultramodern 
gebouw op de Kon. Elisabethlei. 
Wellicht koopt de provincie voor het nieuw  gebouw vooruitstrevend  bureaumateriaal, 
smartphones, laptops e.a. 
Bij dit computermateriaal kan een gps functie voorzien worden om de juiste locatie van 
het toestel te bepalen. 
Graag antwoord op volgende vragen: 
-Worden roerende goederen –ook voertuigen - eigendom van de provincie systematisch 
uitgerust met een ’ track and trace’ systeem? 
-Zo ja, hoe wordt dit alles in regel gehouden met de privacy wetgeving? 
-Wat gebeurt er met het verouderd (computer)materiaal dat niet mee verhuist naar het 
nieuw provinciegebouw? 
 
Antwoord van de deputatie (6 februari 2018): 
 
1) Worden roerende goederen -ook voertuigen- eigendom van de provincie systematisch 
uitgerust met een ’track and trace’ systeem? 
 
Er worden binnen de provincie geen roerende goederen systematisch uitgerust met een 
‘track and trace’ systeem. Dit geldt zowel voor de roerende goederen onder het beheer 
van het departement ICT (o.a. laptops, smartphones en tablets) als de roerende 
goederen onder het beheer van het departement Logistiek (o.a. voertuigen). 
 
Bij verlies of diefstal van dergelijke goederen wordt steeds aangifte gedaan bij de politie, 
hetzij door de gebruiker van het materiaal, hetzij door het departement waar de 
goederen in beheer zijn. Indien van toepassing wordt het serienummer doorgegeven aan 
de politie. Het is de politie die bepaalt of zij overgaan tot het traceren van het 
desbetreffende goed via bv. mastbevraging. 
 
2) Zo ja, hoe wordt dit alles in regel gehouden met de privacy wetgeving? 
 
Niet van toepassing. 
 
3) Wat gebeurt er met het verouderd (computer)materiaal dat niet mee verhuist naar 
het nieuw provinciegebouw? 
 
Voor computermateriaal wordt steeds nagegaan of het nog elders inzetbaar is binnen de 
provincie: bv. reservetoestellen, uitleenpool of bij verzelfstandigde entiteiten voor 
gebruik buiten het administratieve netwerk. 
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Is dit niet het geval, dan wordt het computermateriaal afgevoerd via Recupel. Omdat 
deze toestellen mogelijk persoonlijke gegevens bevatten en geïnstalleerd werden met 
licentiesleutels van de provincie, worden deze leeg gemaakt door het departement ICT of 
door de leverancier die instaat voor de Recupelophaling al naargelang de gemaakte 
afspraken. 
 
Ander verouderd materiaal dat niet mee verhuist naar het nieuw provinciehuis wordt 
door het departement Logistiek afgevoerd conform de afvoercascade voor 
inventarisgoederen. Gelet op de omvang van de operatie zal een bijzondere variant 
worden uitgewerkt met de Kringwinkel als uitvoerende partij om dit gecoördineerd aan 
te pakken. Hiervoor zullen ten gepaste tijde de nodige besluiten worden voorgelegd aan 
de stuurgroep nieuw Provinciehuis en de deputatie. 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 18 januari 2018 
aan de deputatie 
over subsidies moskeeën 
 
 
Het decreet van 7 mei 2004 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten maakten voor het 
eerst de financiering van lokale islamitische gemeenschappen (moskeeën) mogelijk. 
Graag had ik geweten van welke moskeeën de werkingstekorten in 2017 werden 
bijgepast door de provincie en voor welk bedrag. Het uitvoeringsbesluit van 30 
september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de 
plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten verplicht de 
moskeeën die een erkenning bekomen op basis van dit besluit bovendien om elk jaar, bij 
het indienen van het budget, een verslag te bezorgen inzake hun concrete betrokkenheid 
bij het geheel van de lokale gemeenschap.  
  
Ondertussen heeft Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans 
aangekondigd de erkenningscriteria van de geloofsgemeenschappen en de handhaving 
ervan te zullen herbekijken. In dit verband heeft ze voorbije zomer een onderzoek 
gegund aan de KU Leuven. De opdracht behelst “het verrichten van een bestuurskundig 
onderzoek naar de adequaatheid van de erkenningscriteria voor lokale kerk- en 
geloofsgemeenschappen in het Vlaams Gewest én naar de handhaving van deze criteria 
en andere administratieve verplichtingen door de lokale kerk- en 
geloofsgemeenschappen”. Ondertussen worden geen nieuwe erkenningsprocedures 
opgestart naar aanleiding van nieuwe erkenningsaanvragen.  
 
1. Kan u meedelen van welke moskeeën in 2017 werkingstekorten werden bijgepast en 
voor welk bedrag? 
 
2. Kan u voor de erkende moskeeën die in 2017 geen provinciale bijpassing ontvingen, 
meedelen wat er de reden van is dat de tekorten van deze moskeeën niet werden 
bijgepast, hoewel de wetgeving dit mogelijk maakt? 
 
3. Werd er door alle moskeeën waarvan het werkingstekort werd bijgepast een verslag 
bezorgd waarin de maatschappelijke betrokkenheid van de betreffende moskee werd 
aangetoond? Zo niet welke moskeeën bezorgden dit verslag, welke niet? Kan u een kopij 
bezorgen van de overgemaakte verslagen? 
 
4. Werden de verslagen met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid aan een 
controle onderworpen, waarbij werd vastgesteld of de maatschappelijke betrokkenheid al 
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dan niet voldoende is aangetoond? Zo ja, welke controle? Zo niet, waarom niet? Kan u 
per moskee meedelen wat de bevindingen van deze controles waren? 
  
5. Werd u reeds gevat door de onderzoekers van de KU Leuven met betrekking tot hun 
onderzoek in verband met de erkenningscriteria? Zo ja, welke problemen hebt u in dit 
geval gesignaleerd en welke aanpassingen gesuggereerd?  
 
Antwoord van de deputatie (19 februari 2018): 
 
1. De identiteit van de moskeeën, van wie in 2017 werkingstekorten werden bijgepast 
alsook de desbetreffende provinciale subsidiebedragen kon U reeds vinden in de 
provincieraadsbesluiten van 23 maart 2017 (agendapunten Nrs. 2/4 t/m 2/7) en van 27 
april 2017 (agendapunt Nr. 2/4). 
Bijkomend delen wij U thans mede dat de deputatie, in uitvoering van voormelde 
provincieraadsbesluiten, navermelde provinciesubsidies heeft toegekend en de betaling 
ervan heeft goedgekeurd : 
 
a. In zitting van 11 mei 2017 : 
 
1° aan de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Deurne : 26.378,00 EUR; 
2° aan de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen : 21.880,00 
EUR; 
3° aan de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol : 13.884,32 EUR. 
De betalingen werden door de dienst Boekhouding uitgevoerd op 23 mei 2017. 
 
b. In zitting van 8 juni 2017 : 
4° aan de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen : 22.075,00 EUR; 
5° aan de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association : 23.962,00 
EUR. 
De betalingen werden door de dienst Boekhouding uitgevoerd op 20 juni 2017. 
 
2. Het antwoord op deze vraag werd U reeds medegedeeld in onze antwoordbrief van 27 
april 2017 (cf. pagina 2, 2.) op uw vorige gelijkaardige schriftelijke vraag van 30 maart 
2017 met betrekking tot de provinciale moskeesubsidies 2016. 
Er is geen enkele evolutie sindsdien in het dossier van de islamitische 
geloofsgemeenschap De Koepel te Borgerhout. 
 
3. Het antwoord op deze vraag kon U reeds vinden in de hogervermelde 
provincieraadsbesluiten van 23 maart 2017 en van 27 april 2017, waarbij de 
betrokkenheidsverslagen als digitale bijlage Nr. 3 waren gevoegd.  
Bovendien werden voormelde betrokkenheidsverslagen U ook nog eens toegezonden als 
bijlage bij onze hogervermelde antwoordbrief van 27 april 2017. 
 
4. Het antwoord op deze vraag werd U reeds medegedeeld in onze hogervermelde 
antwoordbrief van 27 april 2017 (pagina 5, 4. 3° t/m 7°). 
De evaluaties van de vijf betrokkenheidsverslagen door de gemeentelijke administraties 
(stad Antwerpen, gemeente Mol) waren als digitale bijlage Nr. 3 gevoegd bij voormelde 
provincieraadsbesluiten en werden U ook nog eens toegezonden als bijlage bij onze 
hogervermelde antwoordbrief van 27 april 2017. 
 



 
BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

21ste jaargang, nr.41 (juni 2018) 
 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
1823  

 

5. Met e-mail van maandag 29 januari 2018 hebben de onderzoekers van de KU Leuven 
de ambtenaren van de provincies Antwerpen (Hugo Dockx), Limburg (Ann Dewil) en 
West-Vlaanderen (Charlotte Vantomme) uitgenodigd voor de eerste vergadering op 22 
februari of op 1 maart 2018 van een stuurgroep, bestaande uit ambtenaren van de 
lokale overheden (gemeenten en provincies), het Agentschap Binnenlands Bestuur, het 
kabinet van minister Homans en de FOD Justitie. 
De VVP (directeur Raymond Van Loock) werd hiervan in kennis gesteld. 
 
Schriftelijke vraag van Diederik Vandendriessche (Groen) 
van 24 januari 2018 
aan de deputatie 
over belastingaanslagen LEM Antwerpen N.V. 
 
Langs deze weg had ik een graag overzicht gekregen van de provinciale 
belastingaanslagen die jaarlijks worden gesteld aan de onderneming LEM Antwerpen nv 
in Deurne. Een overzicht van het aanslagjaar 2012 tot en met het laatste aanslagjaar 
volstaat daarbij. Daarnaast had ik ook graag een overzicht gekregen van de bedragen 
die daadwerkelijk geïnkohierd werden op basis van de provinciale belastingaanslagen 
aan LEM Antwerpen nv. 
 
Antwoord van de deputatie (16 februari 2018): 
 
Uw vraag werd behandeld in de deputatiezitting van 8 februari 2018. Hieronder vindt u 
het antwoord. 
 
De gegevens die u opvraagt vallen onder het fiscaal geheim (artikel 337 WIB92).  
 
Deze gegevens kunnen dan ook niet schriftelijk meegedeeld worden. 
 
U kan de gegevens inzien op de dienst fiscaliteit na afspraak met de wd. Directeur 
Ludwig Van den Eynde. 
U kan hem bereiken via mail ludwig.vandeneynde@provincieantwerpen.be of via 
telefoon op het nummer 03 240 53 43.   
 
U zal wel eerst een verklaring moeten ondertekenen dat u voor dit dossier de fiscale 
geheimhouding zult respecteren. 
 
Dit houdt in dat u geen notities of foto’s mag maken. U mag deze gegevens ook niet 
meedelen aan iemand anders of gebruiken in een of andere publicatie. 
 
Het gaat over alle informatie dus niet enkel het aanslagbedrag. 
 
Voor de strafbepaling wordt verwezen naar artikel 453 van het WIB 92 dat verwijst naar 
artikel 458 van het Strafwetboek. 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 
alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 
geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij 
geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie 
getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen 
bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden 
en met geldboete van honderd euro tot 

mailto:ludwig.vandeneynde@provincieantwerpen.be
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vijfhonderd euro.” 
 
Los van het feit kan de belastingplichtige u burgerlijk en strafrechtelijk laten vervolgen 
indien de vrijgave van deze informatie schade veroorzaakt.  
 
Schriftelijke vraag van Kris Merckx (PVDA+) 
van 26 januari 2018 
aan de deputatie 
over kostenplaatje oprichting DMS 
 
Waaruit hebben de door SD-Worx verleende diensten voor de oprichting bestaan en wat 
zullen zij het provinciebestuur finaal kosten of gekost hebben?  
 
Bijkomend:  
- Op welke begrotingssleutel(s) werden deze kosten ingeschreven?  
- Bleven de kosten binnen het hiervoor voorziene budget?  
- Hebben provincieambtenaren niet voorziene bijdragen geleverd, in feite behorend tot 
de opdracht van SD-Worx? Zo ja, in welke mate en hoe werden die al dan niet financieel 
vergoed aan het bestuur? 
- Werd het nu in gebruik genomen Pro Time-systeem voor registratie van de werktijden 
in het pakket diensten voorzien en tegen welke prijs? Naar verluidt is dit systeem 
deficiënt. Is het verschillend van dat gebruikt in de andere musea van de stad en 
waarom?  
 
Antwoord van de deputatie (14 februari 2018): 
 
In 2017 werden op de werkingsmiddelen van de stafdienst cultuur volgende bedragen 
betaald in functie van de opstart van de loonadministratie voor De Museumstichting: 
 
Sd Worx: 26.363,78 EUR 
Protime: 36.200,78 EUR 
De werkingskosten in functie van de opstart van De Museumstichting werden betaald 
vanuit de stafdienst cultuur onder het ramingsnummer 2017002669 onder de actie: 
A De Museumstichting. De stichting zal de optimale omstandigheden scheppen en 
waarborgen voor de Vlaamse en internationale werking van (de) Antwerpse musea voor 
creatieve en toegepaste kunsten die de mode, fotografie, diamant- en edelsmeedkunst 
collecties beheren, ontsluiten en actualiseren. De stichting heeft verder tot doel de 
creatieve economieën, zoals mode, fotografie en diamant- en edelsmeedkunst en actuele 
kunstpraktijken in Vlaanderen en daarbuiten te stimuleren. 
 
Vanaf 1 januari 2018 worden de kosten voor sociaal secretariaat en tijdsregistratie 
gefactureerd aan De Museumstichting. 
 
De ondersteuning van de opzet en implementatie van de loonadministratie en 
tijdsregistratie gebeurde door de medewerkers van de stafdienst cultuur die per 1 
oktober 2017 zijn overgegaan naar De Museumstichting. 
 



 
BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

21ste jaargang, nr.41 (juni 2018) 
 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
1825  

 

Schriftelijke vraag van Ivo Bollen ((CD&V) 
van 12 februari 2018 
aan de deputatie 
over de uitvoering arrest van de Raad van State 
 
Welke stappen heeft de administratie en of de deputatie van de provincie in 2014 
genomen na de RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK, Xe 
KAMER ,A R R E S T nr. 227.422 van 16 mei 2014 in de zaak A. 206.537/X-
15.229 richting het lokaal bestuur van de stad Geel? 
 
Antwoord van de deputatie (23 februari 2018): 
 
Op 16 mei 2014 werd het PRUP regionale ontsluiting d.d. 14 december 2011 door de 
Raad van State vernietigd.  
 
De vernietigingsmotieven hadden betrekking op het onvoldoende doorvertaald zijn van 
milderende maatregelen uit het plan-MER.  
 
Op  5 november 2015 werd namens het college van Burgemeester en Schepenen een 
schrijven gericht naar de provincie Antwerpen met de vraag om de verbetering van de 
regionale ontsluiting van Geel (en haar buurgemeenten) in te dienen bij Ruimte 
Vlaanderen voor de toepassing van het decreet complexe projecten. 
 
Op 14 april 2016 besliste de deputatie om het proces ‘regionale ontsluiting Geel’ terug 
op te starten via het decreet complexe projecten. Er werd eveneens gesteld dat eerst 
een officieel standpunt van de Vlaamse overheid nodig is waarin de bevoegdheid van de 
provincie als initiatiefnemer en beleidsmatige eindverantwoordelijke bevestigd wordt. 
 
Op 2 juni 2016 heeft de dienst ruimtelijke planning samen met het team complexe 
projecten en de stad Geel een overleg gehad. Hieruit bleek dat de provincie niet bevoegd 
is om de regionale ontsluiting Geel via het decreet complexe projecten te voeren. 
 
Op 16 juni 2016 besliste deputatie dat als de stad Geel het project regionale ontsluiting 
via het decreet complexe projecten wil uitvoeren de vraag aan Vlaanderen gesteld dient 
te worden. Tevens werd beslist dat indien de stad Geel wenst dat de provincie 
initiatiefnemer is voor het project regionale ontsluiting, de procedure volgens het 
reguliere planningsspoor zal worden doorlopen en dat hierbij in overleg met de stad de 
communicatie en participatie wordt uitgewerkt. 
 
Op 1 augustus 2016 besloot het college van Burgemeester en Schepenen van Geel om 
aan de provincie te vragen om de regionale ontsluiting Geel op te starten via de 
procedure van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Op 26 augustus 2016 werd door het college van Burgemeester en Schepenen van Geel 
een schrijven verstuurd met de vraag het proces op te starten. 
 
Op 6 oktober 2016 besliste deputatie om het proces in functie van de opmaak van een 
PRUP regionale ontsluiting bis te Geel op te starten.  
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Op 18 januari 2017 ging een eerste overleg door tussen de provincie Antwerpen en de 
stad Geel om de timing en plan van aanpak voor het PRUP regionale ontsluiting Geel bis 
te bespreken. 
 
Op 29 juni 2017 besliste deputatie dat naast het PRUP Regionale ontsluiting Geel ook 
een PRUP voor de verbinding N18-N118 zal worden opgestart. Hierbij zal ook een 
alternatieve inplantingszone voor het VITO worden onderzocht. Beide processen zullen 
gelijktijdig worden opgestart en parallel lopen.  
 
Tijdens de zomermaanden werd een selectieleidraad en een bestek uitgeschreven om 
deze overheidsopdracht te gunnen. De stad Geel werd intensief betrokken bij de opmaak 
van het bestek. 
 
De provincieraad ging op 31 augustus 2017 akkoord om volgende overheidsopdracht op 
de markt te plaatsen voor volgende 5 posten: 

• de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Regionale 
ontsluiting Geel' te Geel; 

• de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
'Wegverbinding N18-N118'; 

• het voeren van ruimtelijk onderzoek naar de alternatieve locatie van 
kantoren voor VITO; 

• de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'VITO'; 
• de opmaak en uitvoering van een begeleidend communicatie- en 
participatietraject bij deze planningsprocessen.  

 
Momenteel zijn de onderhandelingen afgelopen en heeft de jury een besluit genomen. In 
de jury was tevens een afvaardiging van de stad Geel.  
 
Schriftelijke vraag van Koen Kerremans (Groen) 
van 22 februari 2018 
aan de deputatie 
over de omleiding Heisbroekweg 
 
Omleiding Heisbroekweg - infrastructuurwerken Veiling Zuid. 
Omdat dagelijks vele fietsers in de problemen komen en er door gemeente noch 
provincie gereageerd werd op signalen van burgers is er m.i. een dringend karakter. 
 
Antwoord van de deputatie (1 maart 2018): 
 
Sinds mei 2017 zijn de infrastructuurwerken te Veiling Zuid gestart. 
Deze werken voorzien in de aanleg van het bedrijventerrein, met inbegrip van de interne 
wegenis en groenzones, maar ook in de verlegging va twee provinciale waterlopen, en 
de aanleg van een nieuw kruispunt op de Heisbroekweg, waaronder ook de aanleg van 
een fietstunnel. 
 
Reeds heel snel na de start van de werken, moest het bestaande fietspad langsheen de 
Heisbroekweg worden opgebroken voor de aanleg van de fietstunnel. Deze tunnel zal er 
voor zorgen dat het fietsverkeer conflictloos de nieuwe weg van het bedrijventerrein zal 
kunnen kruisen. Parallel met de fietstunnel wordt ook een ecotunnel aangelegd. 
Beide infrastructuurwerken zijn aanzienlijk in omvang. Door de hoge grondwaterstand, 
zijn hier heel zware constructies vereist. De werken zijn al maanden bezig, en zijn nog 
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steeds lopende. Tijdens de werken was het niet verantwoord om fietsverkeer langs de 
werf te sturen. Er werd heel intens gezocht naar mogelijke alternatieven, maar deze 
waren in dit gebied niet evident doordat in het gebied tussen de spoorweg en de 
Heisbroekweg heel veel straten doodlopen, en andere alternatieven onveilig of onverlicht 
waren. Er werd in overleg met de gemeente een omleidingsplan opgemaakt (en 
goedgekeurd door de politie) en dit werd op verschillende manieren gecommuniceerd, 
alsook ter plaatse aangeduid met signalisatie. Als bijlage het huidige omleidingsplan. 
Desalniettemin werd herhaaldelijk vastgesteld dat fietsers de afsluitingen en 
verbodsborden negeren. 
Vragen van burgers (vrij beperkt) werden steeds onmiddellijk beantwoord. Door het 
gebrek aan alternatieven, kon POM Antwerpen echter geen actie verbinden aan hun 
vragen. POM Antwerpen staat open voor suggesties, maar een belangrijke voorwaarde is 
dat de voorgestelde suggesties VEILIG zijn. Op heden heeft POM Antwerpen geen enkel 
alternatief voorstel of suggestie ontvangen. 
 
-2- 
 
Er werd geopperd om fietsverkeer op de Heisbroekweg toe te laten. In het verleden lag 
hier aan weerszijden een fietspad, maar dit is ter hoogte van Veiling Zuid ondertussen 
ingericht als parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dit voorstel was wel degelijk bij 
aanvang bekeken, maar noch de wegbeheerder (Vlaams Gewest), noch de gemeente, 
noch POM Antwerpen vonden dit een veilig alternatief. 
Op vraag van de gemeente werden er enkele weken geleden nog enkele bijkomende 
verkeersborden geplaatst die de fietsers er nogmaals op attent moesten maken dat de 
Heisbroekweg niet toegankelijk is voor fietsverkeer. Hoewel deze borden heel duidelijk 
zichtbaar zijn, worden deze borden nog steeds genegeerd, en worden nieuwe paadjes 
gecreëerd langsheen het hekwerk. 
  
De nieuwe fietstunnel is nog niet klaar, en ook de rest van het fietspad is nog niet 
heraangelegd. De bedding van het vroegere fietspad wordt vandaag heel intensief 
gebruikt voor de graaf- en aanlegwerken van de nieuwe provinciale waterloop. Het is 
geheel niet mogelijk om het verkeer veilig langsheen de werken te loodsen. 
Daarnaast start begin maart een nieuwe fase in de infrastructuurwerken: de aanleg van 
de rotonde op de Heisbroekweg. Tijdens deze werken zal bovendien ook het 
gemotoriseerd verkeer omgeleid worden. Het verkeer zal maar in één richting over de 
Heisbroekweg kunnen omdat een nieuwe rotonde aangelegd wordt. Voor deze werken is 
een uitvoeringstermijn voorzien van 90 werkdagen. Ook hier werd voorafgaandelijk in 
overleg met AWV en de gemeente gezocht naar het beste alternatief. Al het mogelijke 
wordt gedaan om het kruispunt toch in één richting te kunnen openhouden. Hiervoor zal 
de aannemer in verschillende fases werken, waarbij eerst de zuidelijke en dan de 
noordelijke zijde van de weg en het rond punt aangepakt wordt. Net als de fietstunnel, 
zijn ook dit vrij omvangrijke werken aangezien de rotonde ligt op een route voor 
uitzonderlijk vervoer. Het werken met ‘beurtelings passeren’ door middel van 
verkeerslichten werd niet weerhouden om te voorkomen dat daardoor wachtrijen zouden 
ontstaan op de R6. Op die R6 zijn ondertussen ook de werken bezig zijn voor het 
kruispunt aan het nieuwe ziekenhuis. De recent aangepaste op- en afritcomplexen aan 
de R6 – Mechelsesteenweg en R6 - Heisbroekweg (met ongelijkvloerse rotonde) zorgen 
er echter voor dat deze omleiding vrij vlot zou moeten kunnen verlopen. De werken en 
voorziene omleidingen werden ook al gecommuniceerd via brief aan de onmiddellijke 
betrokkenen, en door middel van nieuwsbrieven en websites van de gemeente en Wegen 
en Verkeer. De fietsomleiding blijft op dat ogenblik ook behouden zoals ze voordien 
reeds in gebruik was. 
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POM Antwerpen hoopt dat de werken nog voor het bouwverlof zullen beëindigd zijn en 
dat dan zowel de gewestweg als het fietspad opnieuw zullen kunnen opengesteld 
worden. 
 
Schriftelijke vraag van Ivo Bollen (CD&V) 
van 27 februari 2018 
aan de deputatie 
over de reactie vernietigingsmotieven 
 
Klopt het dat noch de deputatie noch de administratie van de provincie Antwerpen 
tussen 16 mei 2014 en 5 november 2015 geen enkele actie hebben ondernomen om de 
vernietigingsmotieven, het onvoldoende doorvertaald zijn van milderende maatregelen 
uit het plan -Mer aan te passen in het dossier? 
 
Antwoord van de deputatie (20 maart 2018): 
 
Het klopt niet dat er tussen 16 mei 2014 en 5 november 2015 niets gebeurde. Een 
heropstart van een proces na een Raad van State is niet eenvoudig. Er dienen een aantal 
acties aan vooraf te gaan. 
 

- Een aanpassing aan het PRUP vb. bijkomend doorvertalen van milderende 
maatregelen of vernietigingsmotieven herwerken, kan alleen door het opnieuw in 
procedure brengen van het PRUP. 

 
- Er dient nagedacht te worden of en hoe het proces dient hernomen te worden. 

Hiervoor wordt ook gewacht op een nieuwe vraag van het betrokken 
gemeentebestuur om het proces terug op te starten.  

 
- Het plan-MER voor het provinciaal RUP “Regionale ontsluiting Geel” (goedgekeurd 

op 24 augustus 2010) werd opgemaakt volgens het integratiespoor. Echter 
verklaarde de Raad van State op 12 augustus 2011 dat de 
integratiespoorprocedure onwettig was omdat het aan het grote publiek niet 
dezelfde inspraakmogelijkheden bood als de klassieke procedure uit het plan-
mer-besluit. Deze uitspraak werd nadien nog bevestigd door het Grondwettelijk 
Hof van 31 juli 2013. Door zowel de vernietiging van het PRUP en het onwettig 
verklaren van het integratiespoor diende zowel het PRUP als het bijhorende plan-
MER via een andere procedure helemaal hernomen te worden. 

 
Tussen de vernietiging van het PRUP door de Raad van State op 16 mei 2014 en de 
beleidsmatige vraag van de stad Geel om het proces terug op te starten op 5 november 
2015, heeft de provincie Antwerpen volgende stappen ondernomen: 
 

- 28 mei 2014: deputatie neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 
16 mei 2014.  Aan deputatie wordt meegegeven dat de administratie bekijkt 
welke mogelijkheden er zijn na het vernietigingsarrest van de Raad van State. 
 

- 5 juni 2014: stuurgroep rond Brownfieldconvenant Kievermont: op deze 
stuurgroep werd eveneens de vernietiging van het PRUP regionale ontsluiting 
besproken in aanwezigheid van schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening Bart 
Juliams.  Vanuit de provincie werd gesteld dat het moeilijk is het PRUP terug op 
te starten zonder duidelijke beleidsmatige vraag vanuit de gemeente Geel en 
andere betrokken actoren.   
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- 5 september 2014: werkbezoek van de Gouverneur en de deputatie aan de stad 
Geel. Eén van de agendapunten was de stand van zaken van het noordelijk tracé 
van de ring rond Geel.  
 

- Verschillende informele gesprekken tussen de provincie en de stad Geel vonden in 
tussentijd plaats om deze problematiek verder te bespreken. De stad Geel vroeg 
om nog even te wachten met het opnieuw opstarten van de procedure aangezien 
ze net bezig waren met de herziening van hun gemeentelijk structuurplan en 
eerst duidelijkheid wilde omtrent hun toekomstvisie op Geel. Pas als hier meer 
duidelijkheid over was kon er vanuit Geel terug een beleidsmatige vraag gesteld 
worden. De herziening van het gemeentelijk structuurplan van de stad Geel werd 
verder nauw opgevolgd door de dienst ruimtelijke planning. 
 

Er werd vervolgens op 5 november 2015 een beleidsmatige vraag vanuit het 
gemeentebestuur van Geel ontvangen voor het terug opstarten van een 
planningsproces voor een PRUP voor de regionale ontsluiting. Het college van 
Burgemeester en Schepenen richtte toen een schrijven naar de provincie Antwerpen 
met de vraag om de verbetering van de regionale ontsluiting van Geel (en haar 
buurgemeenten) in te dienen bij Ruimte Vlaanderen voor de toepassing van het 
decreet complexe projecten. 

 
Schriftelijke vraag van Jan Claessens (Vlaams Belang) 
van 1 maart 2018 
aan de deputatie 
over ondersteuning hulporganisaties 
 
Verschillende hulporganisaties -zoals Oxfam en Artsen zonder Grenzen - werden de 
afgelopen weken geconfronteerd met wangedrag van eigen medewerkers. 
Verschillende mensen van Oxfam raakten betrokken in een sexschandaal. 
Ondertussen raakten bekend  dat een oxfam-medewerker - op kosten van deze NGO - 
een villa van 1350 euro huurt in Haïti. 
Een deel  sponsors en donateurs van deze hulporganisaties haken ondertussen  af.   
Vandaar deze vragen: 
-Graag had ik vernomen welke hulporganisaties het Antwerps provinciebestuur 
ondersteunt/subsidieert in het buitenland onder de noemer ‘ontwikkelingshulp’. 
-Graag een overzicht opgesplist per jaar (deze legislatuur) van het aantal projecten met 
de daaraan verbonden uitgekeerde sommen. 
De provincie ondersteunt al sinds 1997 de coöperatieve ‘El Recerdo’ in Guatemala. 
Jaarlijks trekt het provinciebestuur er ongeveer 250.000 Euro voor uit. 
Ondertussen werd de samenwerking met 10 jaar verlengt. 
Graag antwoord op volgende vragen: 
 Is dit via een samenwerking met een NGO? 
Graag een oplijsting  (deze legislatuur) over de besteding van deze financiële middelen.  
Wat is de motivering van de deputatie om de samenwerking met maar liefst 10 jaar te 
verlengen? 
 
Antwoord van de deputatie (22 maart 2018): 
 

1. De samenwerking gebeurt rechtstreeks tussen provincie Antwerpen en El 
Recuerdo.  El Recuerdo is een coöperatieve met 4040 actieve leden (80% 
vrouwen) uit de regio Suroriente. In 30 gemeenten van de regio heeft El 
Recuerdo ‘centra voor gelijke kansen’, in San Pedro Pinula baat ze een 
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recyclagecentrum uit. El Recuerdo beheert een cultureel en educatief centrum in 
San Pedro Pinula, Jalapa en in Cuilapa. Als spaar – en kredietcoöperatie 
bevordert El Recuerdo het sociale en economische welzijn van haar leden en de 
integrale ontwikkeling van kansengroepen in de regio d.m.v. duurzame 
interventies op vlak van tewerkstelling, gezondheidszorg, milieubehoud, vorming 
en actief burgerschap. 

2. In de bijgevoegde excell-tabel vindt u een overzicht van alle gesubsidieerde 
projecten in het buitenland voor de periode 2012-2017. 

3. Het samenwerkingsakkoord met de Cooperativa El Recuerdo loopt inderdaad voor 
een periode van 10 jaar, dit omdat de terugbetaling van het rollend fonds voor 
het sociaal huisvestingsproject over 10 jaar gespreid is en telkens in mindering 
gebracht wordt van de jaarlijkse subsidie aan het regioproject. 
In het samenwerkingsakkoord werden 2 termijnen van 5 jaar opgenomen 
waarvan enkel de eerste reeds een inhoudelijke invulling kreeg. De invulling van 
de 2de termijn hangt af van de evoluties binnen het project. 
Bovendien keurt de provincieraad jaarlijks het bedrag goed dat aan het 
regioproject gegeven wordt. Een stopzetting van de samenwerking is dus steeds 
mogelijk. 

 
Bijlage: 
 
DOSSIERNR NAAM PROJECT 2012 TAV WOONPLAATS 

TITULARIS 
12.01.01 Live is beautiful fv project 'Rababah' in Egypte De heer Kris 

Huybrechts 
Hoboken 

12.01.02 Marobel vzw project 'Streekprodukten uit 
Marokkko' 

De heer Brahim 
Bairi 

Borgerhout 

12.01.03 Sunshine Projects vzw project 'Samen school maken 
in Marokko' 

De heer James 
King 

Antwerpen 

12.01.04 TRIAS vzw project 'PADE(L)FI, in 
Guinée-Conakry' 

De heer Lode 
Delbare 

Brussel 

12.01.05 Jongeren voor jongeren vzw project 'ondersteuning van 
dorpsscholen in Senegal' 

De heer Marc 
Swaegers 

Kalmthout 

12.01.06 Afractie vzw project 'Opvanghuis voor 
straatkinderen in Senegal' 

Mevrouw 
Dominique 
Bellens 

Mechelen 

12.01.07 GamMol vzw project 'Aqua Vitae, Gambia' De heer Jean 
Burtin 

Mol 

12.01.08 Steen vzw project 'Humanitaire hulp in 
Gambia' 

De heer François 
Peeters 

Antwerpen 

12.01.09 Sindola vzw project 'Steun aan de Basori, 
Gambia' 

De heer Guy 
Borrey 

Lille 

12.01.10 Stichting Jappaleh project 'Business Training 
Center in Bakau, Gambia' 

Mevrouw Hetty 
Van Doleweerd 

Turnhout 

12.01.11 Vrienden van Burkina Faso 
vzw 

project 'Waterputten in 
Burkina Faso' 

De heer Paul 
Didden 

Kalmthout 

12.01.12 Oxfam-Solidariteit project 'Boerenondersteuning 
in Burkina Faso' 

De heer Rudi 
Coel 

Brussel 

12.01.13 Artsen zonder Vakantie vzw project 'Moeder en kindzorg 
in Burkina Faso' 

Mevrouw Liliane 
Hermus 

Mechelen 

12.01.14 Collectief Kanaga vzw project 'Leefbaar Tireli' in Mali De heer Rob 
Feremans 

Mechelen 

12.01.15 Oxfam-Solidariteit project 'Duurzame landbouw 
in Mali' 

De heer Rudi 
Coel 

Brussel 

12.01.16 Dierenartsen zonder 
grenzen vzw 

project 'Strijd tegen 
voedselonzekerheid in Mali' 

Mevrouw Myriam 
Counet 

Brussel 

12.01.17 Joko Togo vzw project 'Bouw van een 
weeshuis in Wli, Togo' 

Mevrouw 
Goedele Van 
den Brande 

Boom 

12.01.18 Togo Debout vzw project 'Bouw van een college 
in Assomé', Togo 

De heer Marcel 
Hofkens 

Mechelen 
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12.01.19 Broederlijk Delen vzw project 'Bio-landbouw met 
Kiima Foods in Oeganda' 

De heer Gertjan 
Bakx 

Brussel 

12.01.20 Leraars zonder Grenzen vzw project 'Werelddocenten in 
Burundi' 

Mevrouw 
Josiane Frans 

Berchem 

12.01.21 Rode Kruis Vlaanderen  project 
'Basisgezondheidszorg en 
Capaciteitsopbouw in 
Burundi' 

De heer Johan 
Van der Linden 

Mechelen 

12.01.22 FOS Hugo Adriaensens project 'uibouw van een 
dorpskern in Kiremba, 
Burundi' 

Mevrouw Anja 
Roels 

Willebroek 

12.01.23 Siddartha Development 
Ethiopia vzw 

project 'Ediget Fana, Ethiopië' De heer August 
Lauwereysen 

Tremelo 

12.01.24 Mission catholique de Dilolo 
Poste 

project 'Drinkwater voor 
Dilolo, Congo' 

P. Jozef 
Augustijnen 

Vaalbeek 

12.01.25 CDI Bwamanda project 'steun aan 
boerengroepen, Congo' 

De heer Rik 
nRaeymaekers 

Heverlee 

12.01.26 Zuster Bernadette Broeckx project 'Centre Elikya in 
Bondo, R.D. Congo' 

 Berchem 

12.01.27 I.Y.A.D. vzw project 'Pallia Famili in DR 
Congo' 

De heer A.M. 
Kananga 

Wilrijk 

12.01.28 NTBS vzw project 'Ondersteuning van 
het onderwijs in Kisangani, 
Congo' 

Mevrouw 
Caroline Willems 

Berchem 

12.01.29 Viva Africa vzw project 'DREAM - HIV/AIDS 
preventie in Tanzania' 

Dr. Kristien 
Wouters 

Antwerpen 

12.01.30 Mumbala Bintumba project 'Action pour 
l'autosuffisance alimentair' in 
Congo 

 Turnhout 

12.01.31 Mooto & Bikoro vzw project 'Landbouwactiviteiten 
in Bikoro, Congo' 

De heer Herwig 
Verwaest 

Retie 

12.01.32 Memisa vzw project 'Gezondheidscentrum 
in Congo' 

Mevrouw Kerstin 
De Vry 

Brussel 

12.01.33 YOCEvim vzw project 'De kinderen van 
Sitima in Malawi' 

De heer Werner 
Van Noppen 

Wechelderzande 

12.01.34 Hulpfonds Chilumba vzw project 'Bouw van een school 
in Chilumba, Malawi' 

De heer Walter 
Deproost 

Ranst 

12.01.35 ATKV project 'Kinderboekskryfskole, 
Zuid-Afrika' 

De heer Gerrie 
Lemmer 

Randburg 

12.01.36 Alabanza-uitreike  project 'aidshulp in Zuid-
Afrika' 

Mevrouw Dini 
Esterhuizen 

Ifafi 

12.01.37 Sprinkle vzw project 'Sprinkle Orphanage 
in Zuid-Afrika' 

Mevrouw 
Chantal De 
Maeyer 

Bornem 

12.01.38 Fonds voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

project 'waardig werk in Zuid-
Afrika 

De heer Kwaku 
Acheampong 

Brussel 

12.02.01 Fonds voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

project 'landbouw en waardig 
werk, Cuba' 

Mevrouw Petra 
Decraemer 

Brussel 

12.02.02 Protos vzw project 'integraal waterbeheer 
op de rivier Les Moustiques in 
Haïti' 

De heer Dirk 
Glas 

Gent 

12.02.03 Finado vzw project Centre Locale' in Haïti Mevrouw Maria 
Van Huffel 

Bornem 

12.02.04 Wereldsolidariteit vzw project 'Vakbond, mutualiteit 
en migrantenorganisatie in de 
Dominicaanse Republiek' 

De heer Jef Van 
Hecken 

Brussel 

12.02.05 Hulpcomité Guatemala vzw project 'Technisch onderwijs 
in het hoogland, Guatemala' 

De heer Karel 
Tersago 

Bonheiden 

12.02.06 Sasel vzw project 'jeugdbeweging voor 
straatkinderen als alternatief 
voor bendevorming in El 
Salvador' 

Mevrouw Helena 
Oomes 

Schilde 

12.02.07 De heer L. Van de Velde project 'Centrum Alfonso 
Acevedo in El Salvador' 

Residencial 
Colinas de San 

San Salvador 
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Francisco 

12.02.08 Herman Van de Velde project 'educatief project in 
Estelí, Nicaragua' 

Del Portalito, 1 
1/2 cuadra al Sur 

Estelí 

12.02.09 Vrienden van Santo Tomas 
vzw 

project 'Ondersteuning in 
Santo Tomás, Nicaragua' 

De heer Jurgen 
Van Bylen 

Mol 

12.02.10 Puente vzw project 'Puririsun,Programa 
Loboral in Peru' 

De heer Philippe 
Van Goethem 

Wilrijk 

12.02.11 Chico Latino vzw project 'Educatief project in 
Choquepata', Peru 

Mevrouw Hilde 
Coeckelberghs 

Edegem 

12.02.12 Catapa vzw project 'Seminario 
Internacional El Dorado III', 
Peru 

De heer Wies 
Willems 

Gent 

12.02.13 Kinderen van Rio vzw project 'Favos de Mel in Rio 
de Janeiro, Brazilië' 

De heer F. 
Ryckaerts 

Berchem 

12.02.14 Disop vzw project 'Landbouwvulgarisatie 
in Inhambupe, Brazilië' 

Mevrouw Ingrid 
Cammu 

Brussel 

12.02.15 De heer Filip Cromheecke project 
'Mensenrechtencentrum in 
Salvador da Bahia, Brazilië' 

p/a Didier 
Vanderslycke 

SSA/Bahia  
BRASIL 

 

 project 
'Mensenrechtencentrum in 
Salvador da Bahia, Brazilië' 

De heer Filip 
Cromheecke 

SSA/Bahia  
BRASIL 

12.02.16 VIC ngo project 'Re-integratie van 
straatkinderen in Brazilië' 

Mevrouw 
Annelies 
Maertens 

Brussel 

12.02.17 Pedro Pernambuco 
Kinderlees fv 

project 'Kinderleesboeken in 
Brazilië' 

Mevrouw Lieve 
Courant 

Merksplas 

12.02.18 Straatkind Oscar vzw project 'Niños Nelson 
Mandela, Colombia' 

Mevrouw Inge 
Meersmans 

Balen 

12.02.19 Bondgenootschap met de 
Vredesgemeenschap van 
San José de Apartado 

project 'Vredesgemeenschap 
in Colombia' 

De heer Sus Van 
Olmen 

Westerlo 

12.02.20 Agoriad vzw project 'TeBusco in Colombia' Mevrouw Myriam 
Maldonado 

Bornem 

12.02.21 Doctors on Mission vzw project 'medische centra in 
Bolivia' 

De heer Guy 
Janssens 

Zandhoven 

 Dr. Rik Celie project 'medische centra in 
Bolivia' 

 Zandhoven 

12.02.22 Bevrijde Wereld project 'voedselzekerheid in 
Tiraque, Bolivia' 

De heer Pascal 
Van Driessche 

Sint-Niklaas 

12.02.23 Solidariteitsfonds Bolivia project 'Vrouwenorganisaties 
- Altiplano, Bolivia' 

Zuster Lieve 
Wuyts 

BOLIVIA 

 Zuster Mia Meermans project 
'Organisatieversterking 
Altiplano, Bolivia' 

 

BOLIVIA 

12.02.24 Vredeseilanden vzw project 'Versterking keten van 
Platanen in Ecuador' 

De heer Paul 
Hermans 

Leuven 

12.03.01 Fonds voor 
Ontwikkellingssamenwerking 

project 'waardig werk in 
Palestina/Israël' 

Mevrouw Petra 
Decraemer 

Brussel 

12.03.02 Schima vzw project 'onderwijs en 
gezondheidszorg in 
Bamandanga, India' 

Dhr. & Mevr. 
Schillebeeckx-
Maes 

Laakdal 

12.03.03 Balavikas vzw project 
'gemeenschapsondersteuning 
in Guntur, India' 

De heer Chris 
Stellfeld 

Lille 

12.03.04 vzw P.A.S. project 'Eyecamp in Verna, 
India' 

Mevrouw M. 
Grégoire 

Retie 

12.03.05 Santhi Bhavan vzw project 'psychiatrisch centrum 
Santhi-Bhavan, India' 

De heer Valentijn 
Fets 

Averbode 

12.03.06 KVLV Laakdal project 'dorpsontwikkeling in 
Ambalamoola, India' 

Mevrouw 
Nijsmans 
Daniëlle 

Herentals 
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12.03.07 Vrienden van Salem vzw project 'bouwproject Salem, 
India' 

De heer Jef De 
Schepper 

Beerse 

12.03.08 Werkgroep India Rajasthan project 'Water moet in India' Mevrouw Elma 
Snijder 

Geel 

12.03.09 BIVRO vzw project 'Onderwijs en 
gezondheidszorg in India' 

Mevrouw Iez 
Thiry 

Antwerpen 

12.03.10 Shangrila Home vzw project 'Kids Shangrila Home' 
in Nepal 

De heer Paul 
Jacobs 

Borgerhout 

12.03.11 Kansen voor Kinderen vzw project 'Zorg voor 
andersvalide kinderen in 
Vietnam' 

Mevrouw Ellen 
Segers 

Merksem 

12.03.12 Senden Home Foundation 
Inc. 

project 'Senden Home, 
Filipijnen' 

De heer Antonio 
Obtinario 

Rizal 1940 

12.03.13 Kariton Center project 'rehabilitatie en 
empowerment van 
straatfamilies, Filipijnen' 

Mevrouw Nicole 
Tilman 

Heverlee 

12.03.14 Kulay vzw project 'Jeugdbibliotheek in 
Navotas', Filipijnen 

De heer Mark 
Bolsens 

Antwerpen 

12.03.15 Sr. Grasiana Tafaib, PRR project Assistance for school' 
in Indonesia 

Sister Grasiana 
Tafaib  

Indonesia 

12.03.16 Forest Focus vzw project 'Kebun Durian 
Langkat in Indonesië' 

De heer Erik De 
Vries 

Deurne 

   *************************************** 
 
DOSSIERNR NGO/4deP NAAM PROJECT 2013 TAV WOONPLAATS 

TITULARIS 
BEDRAG 
13 

13.01.01 4deP Marobel vzw project 'Ondersteuning 
van 
landbouwactiviteiten in 
Marokkko' 

De heer 
Brahim Bairi 

Borgerhout 8.500 

13.01.02 4dep Steunproject vzw project 'Kaas voor 
beter onderwijs en 
gezondheidszorg in 
Marokko' 

De heer Ali 
Kaddouri 

Borgerhout 8.500 

13.01.03 NGO TRIAS vzw project 'PADE(L)FI, in 
Guinée-Conakry' 

De heer 
Stefaan Bonte 

Brussel 5.680 

13.01.04 4deP Afractie vzw project 'Straatkinderen 
in Senegal' 

Mevrouw 
Dominique 
Bellens 

Mechelen 3.900 

13.01.05 4deP GamMol vzw project 'Aqua Vitae, 
Gambia' 

De heer Jean 
Burtin 

Mol 9.500 

13.01.06 4deP Steen vzw project 'Humanitaire 
hulp in Gambia' 

De heer 
François 
Peeters 

Antwerpen 2.925 

13.01.07 4deP Vrienden van Burkina Faso 
vzw 

project 'Waterpompen 
in Burkina Faso' 

De heer Paul 
Didden 

Kalmthout 2.142 

13.01.08 4deP Ondernemers zonder 
Grenzen vzw 

project 'Habitatherstel 
door herbebossing in 
de Sahel', Burkina 
Faso 

De heer Rudi 
Smis 

Boechout 9.500 

13.01.09 4deP Okyeman Union vzw project 
'Gezondheidspost in 
Ghana' 

De heer K.B. 
Acheampong 

Antwerpen 4.500 

13.01.10 4deP Collectief Kanaga vzw project 'Leefbaar Mali' Mevrouw 
Linda De 
Smedt 

Mechelen 2.520 

13.01.11 NGO Oxfam-Solidariteit vzw project 'Duurzame 
landbouw in Mali' 

De heer Rudi 
Coel 

Brussel 6.500 
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13.01.12 4deP Joko Togo vzw project 'Bouw van een 
weeshuis, Togo' 

Mevrouw 
Goedele Van 
den Brande 

Boom 1.600 

13.01.13 NGO Broederlijk Delen vzw project 'Kiima Foods in 
Oeganda' 

Mevrouw 
Greet 
Schaumans 

Brussel 8.500 

13.01.14 NGO Rode Kruis Vlaanderen vzw project 
'Basisgezondheidszorg 
en Capaciteitsopbouw 
in Burundi' 

De heer Mark 
Dewinter 

Mechelen 3.500 

13.01.15 4deP Siddartha Development 
Ethiopia vzw 

project 'Andinet, 
Ethiopië' 

De heer 
August 
Lauwereysen 

Tremelo 7.500 

13.01.16 4deP Ma'ar vzw project 
'Honingproductie in 
Ethiopië' 

De heer Tom 
Cox 

Berchem 10.000 

13.01.17 NGO Congodorpen vzw project 'steun aan 
boerengroepen, 
Congo' 

De heer Rik 
Raeymaekers 

Heverlee 6.375 

13.01.18 4deP IYAD vzw project 'Pallia Famili in 
DR Congo' 

De heer A.M. 
Kananga 

Wilrijk 4.250 

13.01.19 4deP NTBS vzw project 
Capaciteitsversterking 
in ICT, Congo' 

Mevrouw 
Caroline 
Willems 

Berchem 4.000 

13.01.20 4deP Mooto & Bikoro vzw project 
'Landbouwactiviteiten 
in Bikoro, Congo' 

De heer Rik 
Raeymaekers 

Retie 10.000 

13.01.21 NGO Dierenartsen Zonder 
Grenzen vzw 

project 'Voedsel- en 
voedingszekerheid in 
Congo' 

Mevrouw 
Myriam 
Counet 

Brussel 6.094 

13.01.22 NGO KIYO vzw (voorheen VIC 
ngo) 

project 'CEFADES in 
Congo' 

Mevrouw 
Marleen Van 
Audenhove 

Brussel 3.500 

13.01.23 4deP Mama's aan de Evenaar vzw project 'Opleiding van 
vroedvrouwen en 
artsen in Congo' 

De heer Jean 
Coen 

Hoboken 4.000 

13.01.24 4deP Hulpfonds Chilumba vzw project 'Happy 
Chilumba Primary 
School, Malawi' 

De heer 
Walter 
Deproost 

Ranst 1.100 

13.01.25 4deP Sprinkle vzw project 'Sprinkle Child 
Centre in Zuid-Afrika' 

Mevrouw 
Chantal De 
Maeyer 

Bornem 6.500 

13.02.26 NGO Protos vzw project 'integraal 
waterbeheer op de 
rivier Les Moustiques 
in Haïti' 

De heer Dirk 
Glas 

Gent 9.436 

13.02.27 4deP Finado vzw project 'Ecole 
Communautaire 
Fondamentale' in Haïti 

Mevrouw 
Maria Van 
Huffel 

Bornem 6.500 

13.02.28 4deP Sasel vzw project 'jeugdbeweging 
voor straatkinderen in 
El Salvador' 

Mevrouw 
Helena Oomes 

Schilde 2.850 

13.02.29 4deP Vrienden van Santo Tomas 
vzw 

project 'Ondersteuning 
in Santo Tomás, 
Nicaragua' 

De heer Hans 
Dekoninck 

Mol 8.984 

13.02.30 NGO Geneeskunde voor de Derde 
Wereld vzw 

project 'Recht op 
gezondheid in 
Nicaragua' 

Mevrouw 
Anuschka 
Mahieu 

Brussel 3.354 

13.02.31 4deP Puente vzw project 
'Puririsun,Programa 
Laboral in Peru' 

De heer 
Philippe Van 
Goethem 

Berchem 3.000 
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13.02.32 4deP Chico Latino vzw project 'Chico Latino 
Choquepata', Peru 

Mevrouw Hilde 
Coeckelberghs 

Edegem 6.844 

13.02.33 4deP Straatkind Oscar vzw project 'Niños Nelson 
Mandela, Colombia' 

Mevrouw Inge 
Meersmans 

Balen 2.000 

13.02.34 4deP Gemeente Westerlo project 
'Vredesgemeenschap 
in Colombia' 

De heer Sus 
Van Olmen 

Herselt 4.500 

13.02.35 4deP Agoriad vzw project 'Preventie van 
verdwijning van 
kinderen in Colombia' 

Mevrouw 
Myriam 
Maldonado 

Bornem 2.000 

13.02.36 NGO Bevrijde Wereld vzw project 
'voedselzekerheid in 
Tiraque, Bolivia' 

De heer 
Pascal Van 
Driessche 

Sint-Niklaas 4.561 

13.03.37 NGO Fonds voor 
Ontwikkellingssamenwerking 
vzw 

project 'waardig werk 
in Palestina/Israël' 

Mevrouw 
Petra 
Decraemer 

Brussel 3.500 

13.03.38 4deP Balavikas vzw project 'Steun aan 
personen met een 
beperking, India' 

De heer Chris 
Stellfeld 

Lille 6.585 

13.03.39 4deP BIVRO vzw project 'Onderwijs en 
gezondheidszorg in 
India' 

De heer 
Rombout 
Keldermans 

Buggenhout 2.000 

13.03.40 4deP India's Orphans vzw project 'Wellness 
Foundation for 
Children', India 

De heer Raju 
L. Boedt 

Schoten 3.500 

13.03.41 4deP Sahaya International eu vzw project 'E for 
education, e-learning 
and empwowerment in 
India' 

Mevrouw An 
Van Rompay 

Retie 4.000 

13.03.42 NGO Wereldsolidariteit vzw project 'Sociale 
bewegingen in India' 

De heer 
Jeroen 
Roskams 

Brussel 6.500 

13.03.43 4deP Bikas vzw project 'Kalipul-Dilfant 
Ezelspad in Nepal' 

Mevrouw 
Mariette 
Ballegeer 

Brussel 3.800 

      
225.000 

   *************************************** 
 
DOSSIERNR NGO/4deP NAAM PROJECT 2014 TAV WOONPLAATS 

TITULARIS 
BEDRAG 
14 

14.01.01 4deP Steunproject vzw project 'Landbouw in 
Marokko' 

De heer Ali 
Kaddouri 

Borgerhout 10.000 

14.01.02 4deP Zain Aftaak vzw project 'Sahrawi 
vluchtelingenkampen' in 
Algerije 

Mevrouw Hilt 
Teuwen 

Geel 4.000 

14.01.03 4deP GamMol vzw project 'Aqua Vitae, 
Gambia' 

De heer Jean 
Burtin 

Mol 9.000 

14.01.04 4deP Vrienden van 
Burkina Faso vzw 

project 'Waterpompen in 
Burkina Faso' 

De heer Paul 
Didden 

Kalmthout 2.800 

14.01.05 4deP Ondernemers 
zonder Grenzen 
vzw 

project 'Habitatherstel 
door herbebossing in de 
Sahel', Burkina Faso 

De heer Werner 
Sels 

Herentals 7.000 

14.01.06 4deP Okyeman Union 
vzw 

project 'Akim Gyadam 
Gezondheidspost in 
Ghana' 

De heer K.B. 
Acheampong 

Antwerpen 4.928 

14.01.07 NGO Oxfam-Solidariteit 
vzw 

project 'Duurzame 
landbouw in Mali' 

De heer Rudi 
Coel 

Brussel 7.000 

14.01.08 4deP Joko Togo vzw project 'Bouw van een 
weeshuis, Togo' 

Mevrouw 
Goedele Van 
den Brande 

Boom 800 
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14.01.09 4deP Togo Debout vzw project 'Bouw van een 
revalidatiecentrum in 
Togo' 

De heer Marcel 
Hofkens 

Mechelen 5.000 

14.01.10 NGO Wereldsolidariteit 
vzw 

project 'Betere 
arbeidsomstandigheden, 
SADD in Togo' 

Mevrouw 
Martine 
Stroobants 

Brussel 3.196 

14.01.11 NGO Broederlijk Delen 
vzw 

project 'Kiima Foods in 
Oeganda' 

Mevrouw Greet 
Schaumans 

Brussel 8.000 

14.01.12 NGO Protos vzw project 'Toegang tot en 
beheer van water in 
Oeganda' 

Mevrouw Katrien 
Van Hooydonk 

Gent 8.000 

14.01.13 4deP Humasol vzw project 'Water 4 
Mulanda in Oeganda' 

De heer Sam 
Van Dyck 

Antwerpen 6.997 

14.01.14 NGO Rode Kruis 
Vlaanderen vzw 

project 'Verbeterde 
watervoorziening in 
Burundi' 

De heer Toon 
Wets 

Mechelen 6.000 

14.01.15 NGO KIYO vzw project 'Le restaurant de 
l'Espoir in Burundi' 

Mevrouw 
Marleen Van 
Audenhove 

Brussel 3.484 

14.01.16 4deP Siddartha 
Development 
Ethiopia vzw 

project 'Andinet, 
Ethiopië' 

De heer August 
Lauwerysen 

Tremelo 5.000 

14.01.17 NGO Congodorpen vzw project 'steun aan 
boerengroepen, Congo' 

Mevrouw Katrien 
Van Calster 

Heverlee 7.125 

14.01.18 4deP IYAD vzw project 'Pallia Famili in 
DR Congo' 

De heer A.M. 
Kananga 

Wilrijk 5.600 

14.01.19 4deP NTBS vzw project 'Informatisering 
van een 
kinderziekenhuis in 
Congo' 

Mevrouw 
Caroline Willems 

Berchem 7.000 

14.01.20 4deP Mooto & Bikoro 
vzw 

project 
'Landbouwactiviteiten in 
Bikoro, Congo' 

De heer Rik 
Raeymaekers 

Retie 9.000 

14.01.21 NGO Dierenartsen 
Zonder Grenzen 
vzw 

project 'Voedsel- en 
voedingszekerheid in 
Congo' 

Mevrouw 
Myriam Counet 

Brussel 6.330 

14.01.22 4deP Mama's aan de 
Evenaar vzw 

project 'Opleiding van 
vroedvrouwen en artsen 
in Congo' 

De heer Jean 
Coen 

Hoboken 4.000 

14.01.23 4deP Sprinkle vzw project 'Sprinkle Child 
Centre in Zuid-Afrika' 

Mevrouw 
Chantal De 
Maeyer 

Bornem 7.000 

24.02.24 4deP Finado vzw project 'Drinkbaar water 
en sanisatie in Bainet-
Chaumeil' in Haïti 

Mevrouw Maria 
Van Huffel 

Bornem 9.000 

24.02.25 4deP Sasel vzw project 'Biolandbouw in 
en rond Zaragoza, in El 
Salvador' 

Mevrouw Helena 
Oomes 

Schilde 3.600 

24.02.26 4deP Vrienden van 
Santo Tomas vzw 

project 'Invoering van 
milieutechnologie in 
Santo Tomás, 
Nicaragua' 

De heer Hans 
Dekoninck 

Mol 9.121 

24.02.27 NGO Vredeseilanden 
vzw 

project 'Familiale 
groenteboeren in 
Hoduras' 

De heer Paul 
Hermans 

Leuven 4.800 

24.02.28 4deP Straatkind Oscar 
vzw 

project 'Niños Nelson 
Mandela, Colombia' 

Mevrouw Inge 
Meersmans 

Balen 2.000 

24.02.29 4deP Gemeente 
Westerlo 

project 'Onderwijs voor 
de Vredesgemeenschap 
in Colombia' 

De heer Sus 
Van Olmen 

Herselt 3.600 

24.02.30 4deP Agoriad vzw project 'Preventie van 
verdwijning van 
kinderen in Colombia' 

Mevrouw 
Myriam 
Maldonado 

Bornem 1.600 

24.02.31 NGO TRIAS vzw project 'Inclusieve 
ontwikkeling in 
Chimborazo, Ecuador' 

Mevrouw Tilde 
Metzger 

Brussel 5.000 
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24.02.32 4deP Via vzw project 'Duurzame en 
biologische landbouw in 
Ecuador' 

Mevrouw Lien 
D'Alleine 

Antwerpen 3.900 

24.02.33 4deP Eslabonsocial vzw project 'Dispensarium in 
Chonjon, Ecuador' 

De heer Luc Van 
Elsacker 

Puurs 7.000 

24.02.34 4deP Puente vzw project 
'Puririsun,Programa 
Laboral in Peru' 

De heer Philippe 
Van Goethem 

Berchem 2.800 

24.02.35 4deP Chico Latino vzw project 'Chico Latino 
Choquepata', Peru 

Mevrouw Hilde 
Coeckelberghs 

Edegem 6.440 

24.02.36 NGO Solidagro vzw project 
'voedselzekerheid in 
Tiraque, Bolivia' 

De heer Pascal 
Van Driessche 

Sint-Niklaas 9.492 

24.03.37 NGO Geneeskunde voor 
de Derde Wereld 
vzw 

project 'Recht op 
gezondheid in Palestina, 
Israël' 

Mevrouw 
Anuschka 
Mahieu 

Brussel 3.496 

24.03.38 4deP Balavikas vzw project 'Breng het kind 
op een hoger peil, India' 

De heer Chris 
Stellfeld 

Lille 6.446 

24.03.39 4deP BIVRO vzw project 'Onderwijs en 
gezondheidszorg in 
India' 

De heer 
Rombout 
Keldermans 

Buggenhout 2.400 

24.03.40 4deP Sahaya 
International eu 
vzw 

project 'E for education, 
e-learning and 
empwowerment in India' 

Mevrouw An 
Van Rompay 

Retie 6.200 

24.03.41 4deP Bikas vzw project 'Kandhbari 
Hospital in Nepal' 

De heer Peter 
David 

Brussel 6.825 

24.03.42 4deP Rako vzw project'Ampil lagere 
school en 
waterzuivering in 
Cambodja' 

Mevrouw Fanny 
Dooms 

Kontich 7.020 

24.03.43 4deP Kulay vzw project 'Heropbouw 
Vormingscentrum in de 
Filippijnen' 

De heer Mark 
Bolsens 

Antwerpen 2.000 

       
      

240.000 
   *************************************** 
 
 NGO/4deP NAAM PROJECT 2015 TAV WOONPLAATS 

TITULARIS 
BEDRAG 
15 

15.01.01 4deP Steunproject vzw project 'Melkinstallatie 
in Kebdana Bni 
Kitoune' in Marokko 

De heer Ali 
Kaddouri 

Borgerhout 8.000 

15.01.02 4deP Marobel vzw project 'Ondersteuning 
van 
landbouwactiviteiten' in 
Marokko 

De heer Brahim 
Bairi 

Borgerhout 9.000 

15.01.03 4deP Afractie vzw project 'Dagopvang en 
educatieve 
ondersteuning van 
straatkinderen in 
Senegal' 

De heer 
Dominique 
Bellens 

Mechelen 2.100 

15.01.04 4deP GamMol vzw project 'Aqua Vitae, 
Gambia' 

De heer Jean 
Burtin 

Mol 8.000 

15.01.05 4deP Vrienden van 
Burkina Faso vzw 

project 'Waterpompen 
in Burkina Faso' 

De heer Paul 
Didden 

Kalmthout 4.080 

15.01.06 4deP Ondernemers 
zonder Grenzen 
vzw 

project 'Habitatherstel 
door herbebossing in 
de Sahel', Burkina 
Faso 

De heer Rudi 
Smis 

Herentals 5.000 

15.01.07 4deP Okyeman Union 
vzw 

project 'Akim Gyadam 
Gezondheidspost in 
Ghana' 

De heer K.B. 
Acheampong 

Antwerpen 4.000 

15.01.08 NGO Oxfam-Solidariteit 
vzw 

project Modernisering 
van duurzame 
landbouw in Mali' 

De heer Rudi 
Coel 

Brussel 6.500 
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15.01.09 4deP Collectief Kanaga 
vzw 

project 'Water voor de 
Dogon van het dorp 
Dalekanda' in Mali 

Mevrouw Linda 
De Smedt 

Mechelen 1.720 

15.01.10 4deP Togo Debout vzw project 'Bouw van een 
opvangcentrum voor 
straatkinderen in Togo' 

De heer Marcel 
Hofkens 

Mechelen 7.000 

15.01.11 NGO Artsen zonder 
Vakantie vzw 

project 'Moeder-Kind 
zorg in Borgou', Benin 

Mevrouw Inge 
Weber 

Mechelen 8.250 

15.01.12 NGO Protos vzw project 'Toegang tot en 
beheer van water in 
Oeganda' 

De heer Marc 
Despiegelaere 

Gent 4.000 

15.01.13 4deP Angel's Center 
Support Group 
Belgium vzw 

project 'Angel's Center 
for Children with 
Special Needs' in 
Oeganda 

Mevrouw Inge 
Wagemakers 

Berchem 9.000 

15.01.14 NGO Rode Kruis 
Vlaanderen vzw 

project 'Verbeterde 
watervoorziening in 
Burundi' 

De heer Toon 
Wets 

Mechelen 6.500 

15.01.15 4deP Imani Belgium vzw project 'Imbeke 
Development Centre' 
in Kenia 

De heer Frans 
Van Miert 

Oud-Turnhout 3.500 

15.01.16 4deP Siddartha 
Development 
Ethiopia vzw 

project 'Andinet, 
Ethiopië' 

De heer August 
Lauwerysen 

Tremelo 4.000 

15.01.17 NGO Congodorpen vzw project 'Betere 
gezondheidszorg in de 
Evenaarsprovincie', 
DR Congo 

Mevrouw 
Katrien Van 
Calster 

Heverlee 4.000 

15.01.18 4deP IYAD vzw project 'Pallia Famili in 
DR Congo' 

De heer A.M. 
Kananga 

Antwerpen 6.271 

15.01.19 4deP Mooto & Bikoro 
vzw 

project 'Ondersteuning 
3 boerenorganisaties 
in Bikoro, Congo' 

De heer Rik 
Raeymaekers 

Retie 5.000 

15.01.20 4deP Matumaini 
Katanga vzw 

project 'Institut 
Technique Médical 
Caritas - Kambove', 
DR Congo 

De heer Emiel 
Vervliet 

Meldert 5.000 

15.01.21 4deP Zaba Kina vzw project 'Creroea' in DR 
Congo 

Mevrouw Chris 
Philipsen 

Mol 7.020 

15.01.22 4deP Sprinkle vzw project 'Sprinkle Child 
Centre in Zuid-Afrika' 

Mevrouw 
Chantal De 
Maeyer 

Bornem 5.000 

15.02.23 4deP Finado vzw project 'Drinkbaar 
water en sanisatie in 
Bainet-Chaumeil' in 
Haïti 

Mevrouw Maria 
Van Huffel 

Bornem 8.000 

15.02.24 4deP Sasel vzw project 'Biolandbouw in 
en rond Zaragoza, in 
El Salvador' 

Mevrouw 
Helena Oomes 

Schilde 2.000 

15.02.25 4deP Vrienden van 
Santo Tomas vzw 

project 'Modernisering 
van de clinica popular 
in Santo Tomás, 
Nicaragua' 

De heer Hans 
Dekoninck 

Mol 8.462 

15.02.26 NGO Vredeseilanden 
vzw 

project 'Familiale 
groenteboeren in 
Hoduras' 

Mevrouw Roos 
Peirsegaele 

Leuven 6.800 

15.02.27 4deP Bondgenootschap 
voor de Vrede 

project 'Onderwijs e.a. 
voor de 
Vredesgemeenschap 
in Colombia' 

De heer Sus 
Van Olmen 

Westerlo 8.000 

15.02.28 4deP Eslabonsocial vzw project 
'Multifunctioneel 
vormingslokaal in 
Chonjon, Ecuador' 

De heer Luc 
Van Elsacker 

Puurs 4.000 

15.02.29 NGO BOS+tropen vzw project 'Behoud en 
duurzaam gebruik van 
de streekeigen 
biodiversiteit' in 
Ecuador 

Mevrouw Hilke 
Evenepoel 

Gontrode 4.000 
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15.02.30 4deP Puente vzw project 
'Puririsun,Programa 
Laboral in Peru' 

De heer Philippe 
Van Goethem 

Berchem 1.750 

15.02.31 4deP Chico Latino vzw project 'Chico Latino 
Choquepata', Peru 

Mevrouw Hilde 
Coeckelberghs 

Edegem 3.789 

15.02.32 NGO Solidagro vzw project 
'voedselzekerheid in 
Tiraque, Bolivia' 

De heer Pascal 
Van Driessche 

Sint-Niklaas 6.500 

15.02.33 NGO Broederlijk Delen 
vzw 

project 
'voedselzekerheid in 
Tiraque, Bolivia' 

De heer Pascal 
Van Driessche 

Brussel 5.950 

15.02.34 NGO Plan België vzw project 'Preventie en 
terugdringen van 
kinderarbeid' in Bolivia 

Mevrouw 
Samira Essiaf 

Brussel 3.200 

15.03.35 4deP Geneeskunde voor 
de Derde Wereld 
vzw 

project 'Recht op 
gezondheid in 
Palestina, Israël' 

Mevrouw 
Anuschka 
Mahieu 

Brussel 7.000 

15.03.36 4deP Morning Tears vzw project 'Stengthening 
instituions - foster care' 
in China 

De heer Koen 
Sevenants 

Hasselt 7.000 

15.03.37 4deP Balavikas vzw project 'Breng het kind 
op een hoger peil, 
India' 

De heer Chris 
Stellfeld 

Lille 4.138 

15.03.38 4deP BIVRO vzw project 'Onderwijs en 
gezondheidszorg in 
India' 

De heer 
Rombout 
Keldermans 

Buggenhout 1.050 

15.03.39 4deP Sahaya 
International eu 
vzw 

project 'E for 
education, e-learning 
and empwowerment in 
India' 

Mevrouw An 
Van Rompay 

Retie 3.128 

15.03.40 4deP Bikas vzw project 'Schoolbergpad 
en sociale ontwikkelng' 
in Nepal 

De heer Peter 
David 

Brussel 3.992 

15.03.41 4deP Rako vzw project'Ampil lagere 
school en 
waterzuivering in 
Cambodja' 

Mevrouw Fanny 
Dooms 

Kontich 5.000 

15.03.42 NGO Wereldsolidariteit 
vzw 

project 'Sociale 
bewegingen' in 
Indonesië 

Mevrouw 
Martine 
Stroobants 

Brussel 6.500 

15.03.43 NGO TRIAS vzw project 'Bouwen aan 
een duurzame en 
sociale zaak' in de 
Filippijnen 

Mevrouw Tilde 
Metzger 

Brussel 6.800 

      
230.000 

 
   *************************************** 
 NGO/4deP NAAM PROJECT 2016 TAV WOONPLAATS 

TITULARIS 
BEDRAG 
16 

16.01.01 4deP Steunproject vzw project 'SAS, omkleed- 
en wasruimte' in 
Marokko 

De heer Ali 
Kaddouri 

Borgerhout 4.000 

16.01.02 4deP Marobel vzw project 'Ondersteuning 
van 
landbouwactiviteiten' in 
Marokko 

De heer Brahim 
Bairi 

Borgerhout 8.000 

16.01.03 4deP Tamtamgogo vzw project 'Welzijn en 
ontmoetingshuis voor 
interculturaliteit' in 
Marokko 

Mevrouw 
Yamina Essabri 

Hoboken 2.300 

16.01.04 4deP Afractie vzw project 'Dagopvang en 
educatieve 
ondersteuning van 
straatkinderen in 
Senegal' 

De heer Bart 
Mortier 

Mechelen 2.800 
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16.01.05 4deP GamMol vzw project 'Water voor 
Health Center 
Serekunda, Gambia' 

De heer Jean 
Burtin 

Mol 6.000 

16.01.06 4deP Vrienden van 
Burkina Faso vzw 

project 'Waterpompen 
in Burkina Faso' 

De heer Paul 
Didden 

Kalmthout 3.720 

16.01.07 4deP Ondernemers 
zonder Grenzen 
vzw 

project 'Let's make the 
desert green!', Burkina 
Faso 

Mevrouw 
Kathleen Oger 

Boechout 8.000 

16.01.08 4deP Okyeman Union 
vzw 

project 'Toegang tot 
gezondheid in Akim 
Asuoso in Ghana' 

De heer K.B. 
Acheampong 

Antwerpen 4.000 

16.01.09 4deP Collectief Kanaga 
vzw 

project 'Waterlink Mali-
Sinkarma' in Mali 

Mevrouw Linda 
De Smedt 

Mechelen 2.531 

16.01.10 NGO Artsen zonder 
Vakantie vzw 

project 'Moeder-Kind 
zorg in Borgou', Benin 

Mevrouw Inge 
Weber 

Mechelen 6.000 

16.01.11 NGO Protos vzw project 'Toegang tot en 
beheer van water in 
Oeganda' 

De heer Marc 
Despiegelaere 

Gent 6.000 

16.01.12 4deP Angel's Center 
Support Group 
Belgium vzw 

project 'Angel's Center 
for Children with 
Special Needs' in 
Oeganda 

Mevrouw Inge 
Wagemakers 

Berchem 9.500 

16.01.13 NGO Rode Kruis 
Vlaanderen vzw 

project 'Verbeterde 
watervoorziening in 
Burundi' 

De heer Toon 
Wets 

Mechelen 6.000 

16.01.14 4deP Imani Belgium vzw project 'Imbeke 
Development Centre' 
in Kenia 

De heer Frans 
Van Miert 

Oud-Turnhout 7.000 

16.01.15 4deP Child-Help vzw project 'Kinderen met 
Spina Bifida' in Kenia 

De heer Pierre 
Mertens 

Brussel 6.000 

16.01.16 4deP Siddartha 
Development 
Ethiopia vzw 

project 'Glorieux, 
Ethiopië' 

De heer August 
Lauwerysen 

Tremelo 8.000 

16.01.17 4deP Vleugels van Hoop 
vzw 

project 'opvangcentrum 
voor andersvalide 
kinderen', Rwanda 

Mevrouw Anne 
Paeshuyse 

Ronse 4.000 

16.01.18 NGO Congodorpen vzw project 'Betere 
gezondheidszorg in de 
Evenaarsprovincie', 
DR Congo 

Mevrouw 
Katrien Van 
Calster 

Heverlee 4.000 

16.01.19 4deP IYAD vzw project 'DUSAP in DR 
Congo' 

De heer A.M. 
Kananga 

Wilrijk 8.000 

16.01.20 4deP Mooto & Bikoro 
vzw 

project 'Ondersteuning 
3 boerenorganisaties in 
Bikoro, Congo' 

De heer Rik 
Raeymaekers 

Retie 6.000 

16.01.21 4deP Zaba Kina vzw project 'Creroea' in DR 
Congo 

Mevrouw Chris 
Philipsen 

Mol 10.000 

16.01.22 NGO KBA vzw project 'Verwerkig van 
lokale 
landbouwproducten' in 
RD Congo 

De heer Luc 
Bonte 

Brussel 3.000 

16.01.23 NGO KIYO vzw project 'Preventie van 
geweld tegen kinderen' 
in DR Congo 

Mevrouw Iris 
Bogaerts 

Anderlecht 3.534 

16.01.24 4deP OCBA vzw project 'kansarme 
jongeren' in Namibië 

De heer Johan 
Hoyberghs 

Kontich 3.100 

16.02.25 4deP Finado vzw project 'Water en 
sanitaire voorzieningen 
in Bainet' in Haïti 

Mevrouw Maria 
Van Huffel 

Bornem 5.000 

16.02.26 4deP Sasel vzw project 'Biolandbouw in 
en rond Zaragoza, in El 
Salvador' 

Mevrouw 
Helena Oomes 

Schilde 3.200 

16.02.27 NGO Oxfam-Solidariteit 
vzw 

project 'Actief 
burgerschap' in El 
Salvador' 

De heer Rudi 
Coel 

Brussel 4.016 
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16.02.28 NGO TRIAS vzw project 'Naar inclusieve 
ontwikkeling' in El 
Salvador 

Mevrouw Tilne 
Vanhee 

Brussel 5.000 

16.02.29 4deP Vrienden van 
Santo Tomas vzw 

project 'Versterking 
van het 
gezondheidsaanbod in 
Santo Tomás, 
Nicaragua' 

De heer Hans 
Dekoninck 

Mol 6.316 

16.02.30 NGO Vredeseilanden 
vzw 

project 'Familiale 
groenteboeren in 
Hoduras' 

De heer Rogier 
Eijkens 

Leuven 5.600 

16.02.31 4deP Bondgenootschap 
voor de Vrede 

project 'Onderwijs e.a. 
voor de 
Vredesgemeenschap 
in Colombia' 

De heer Sus 
Van Olmen 

Westerlo 9.500 

16.02.32 NGO BOS+tropen vzw project 'Behoud en 
duurzaam gebruik van 
de streekeigen 
biodiversiteit' in 
Ecuador 

Mevrouw Hilke 
Evenepoel 

Gontrode 4.000 

16.02.33 NGO Plan België vzw project' Werken aan 
een gezonde 
seksualiteit voor 
Ecuadoriaanse 
jongeren' 

Mevrouw 
Samira Essiaf 

Brussel 4.000 

16.02.34 4deP Puente vzw project 'Bibliotheek, 
schoolopvolging en 
pedagogische vorming 
in Peru' 

De heer 
Philippe Van 
Goethem 

Berchem 1.600 

16.02.35 4deP Chico Latino vzw project 'Duurzame 
ontwikkeling in 
Choquepata', Peru 

Mevrouw Hilde 
Coeckelberghs 

Edegem 8.427 

16.02.36 4deP Aynimundo vzw Project 'Aynimundo' in 
Peru 

Mevrouw Hilde 
Heuninck 

Mortsel 3.556 

16.02.37 NGO Solidagro vzw project 
'voedselzekerheid in 
Tiraque naar regionaal 
niveau, Bolivia' 

De heer Pascal 
Van Driessche 

Sint-Niklaas 3.850 

16.02.38 NGO Broederlijk Delen 
vzw 

project 'Integraal 
beheer van water door 
Guarani' in Bolivia 

De heer 
Thomas 
Craenen 

Brussel 8.000 

16.03.39 NGO Geneeskunde voor 
de Derde Wereld 
vzw 

project 'Recht op 
gezondheid in 
Palestina, Israël' 

Mevrouw 
Anuschka 
Mahieu 

Brussel 4.000 

16.03.40 4deP Sleutel voor 
Palestina vzw 

project 
'vluchtelingenkampen' 
in Palestina 

Mevrouw 
Denise Mens 

Herselt 3.450 

16.03.41 4deP Balavikas vzw project 'Duurzame 
verbeteringen voor 
jongeren met een 
beperking, India' 

De heer Chris 
Stellfeld 

Lille 6.000 

16.03.42 4deP Sahaya 
International eu 
vzw 

project 'Eco-
vriendelijke 
economische 
ontwikkeling in India' 

Mevrouw An 
Van Rompay 

Retie 6.000 

16.03.43 4deP Bikas vzw project 'Barun 
Secondary English 
School in Nepal 

Mevrouw 
Mariette 
Ballegeer 

Brussel 5.000 

16.03.44 4deP Rako vzw project'Ampil lagere 
school in Cambodja' 

Mevrouw Fanny 
Dooms 

Kontich 7.000 

16.03.45 NGO Wereldsolidariteit 
vzw 

project 'Sociale 
bewegingen' in 
Indonesië 

De heer Jeroen 
Roskams 

Brussel 5.000 

      
240.000 

 
   *************************************** 
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 NGO/4deP NAAM PROJECT 2017 TAV WOONPLAATS 
TITULARIS 

BEDRAG 
17 

17.1.01 4deP Marobel vzw project 'Ondersteuning 
van 
landbouwactiviteiten' in 
Marokko 

De heer Brahim 
Bairi 

Borgerhout 8.000 

17.1.02 4deP Afractie vzw project 'Dagopvang en 
educatieve 
ondersteuning van 
straatkinderen in 
Senegal' 

De heer Bart 
Mortier 

Mechelen 3.500 

17.1.03 4deP GamMol vzw project 'Water voor 
Health Center 
Serekunda, Gambia' 

De heer Jean 
Burtin 

Mol 9.000 

17.1.04 4deP Togo Debout vzw project 'Constructie van 
4 klaslokalen' in Togo 

De heer Marcel 
Hofkens 

Mechelen 8.000 

17.1.05 4deP Vrienden van 
Burkina Faso vzw 

project 'Waterpompen 
in Burkina Faso' 

De heer Paul 
Didden 

Kalmthout 2.000 

17.1.06 4deP Ondernemers 
zonder Grenzen 
vzw 

project 'Let's make the 
desert green!', Burkina 
Faso 

Mevrouw 
Kathleen Oger 

Boechout 9.000 

17.1.07 4deP Benesa vzw tuinbouwproject in 
Sabou', Burkina Faso 

De heer Karlo 
Keersmaekers 

Wilrijk 5.500 

17.1.08 4deP Noord Zuid vzw project 'Centre de 
formation pour 
handicapés auditifs' in 
Burkina Faso 

De heer Michel 
Ratiau 

Lichtaart 7.000 

17.1.09 NGO Rikolto vzw project 'Franchise-
systeem voor 
rijstverwerkende 
vrouwen in Burkina 
Faso' 

De heer Filip 
Cuypers 

Leuven 6.500 

17.1.10 4deP Okyeman Union 
vzw 

project 'Toegang tot 
gezondheid in Akim 
Asuoso in Ghana' 

De heer K.B. 
Acheampong 

Antwerpen 3.200 

17.1.11 4deP Collectief Kanaga 
vzw 

project 'Waterlink2Mali' Mevrouw Linda 
De Smedt 

Mechelen 1.500 

17.1.12 NGO Artsen zonder 
Vakantie vzw 

project 'Moeder-Kind 
zorg in Borgou', Benin 

Mevrouw Inge 
Weber 

Mechelen 9.000 

17.1.13 4deP Angel's Center 
Support Group 
Belgium vzw 

project 'Angel's Center 
for Children with 
Special Needs' in 
Oeganda 

Mevrouw Inge 
Wagemakers 

Berchem 10.000 

17.1.14 NGO Rode Kruis 
Vlaanderen vzw 

project 'Verbeterde 
watervoorziening in 
Burundi' 

Mevrouw Tiene 
Lievens 

Mechelen 3.000 

17.1.15 4deP Imani Belgium vzw project 'Imbeke 
Development Centre' in 
Kenia 

De heer Frans 
Van Miert 

Oud-Turnhout 6.500 

17.1.16 4deP Kebene België vzw project 'Kebene 
children's home' in 
Kenia 

De heer Koen 
Heyrman 

Mortsel 2.000 

17.1.17 4deP Siddartha 
Development 
Ethiopia vzw 

project 'Glorieux, 
Ethiopië' 

De heer August 
Lauwerysen 

Tremelo 4.000 

17.1.18 NGO Congodorpen vzw project 'Lokale micro-
ondernemingen voor 
participatieve 
landbouwontwikkeling', 
DR Congo 

Mevrouw Gaia 
Verhulst 

Heverlee 6.000 

17.1.19 4deP IYAD vzw project 'DUSAP in DR 
Congo' 

De heer A.M. 
Kananga 

Antwerpen 7.000 

17.1.20 4deP Zaba Kina vzw project 'Creroea' in DR 
Congo 

Mevrouw Chris 
Philipsen 

Mol 9.000 

17.1.21 NGO KIYO vzw project 'Preventie van 
geweld tegen kinderen' 
in DR Congo 

Mevrouw Iris 
Bogaerts 

Anderlecht 3.500 
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17.1.22 NGO Oxfam-
Wereldwinkels vzw 

project 'Duurzame 
economische 
ontwikkeling voor 
koffie-producenten in 
Kivu', DR Congo 

De heer 
Thomas Mels 

Gent 8.000 

17.2.23 4deP Finado vzw project 'Wederopbouw 
na orkaan Matthew' in 
Haïti 

Mevrouw Maria 
Van Huffel 

Bornem 8.000 

17.2.24 NGO Protos vzw project 'Ontwikkeling 
van 2 stroombekkens' 
in Haïti 

De heer Johan 
Slimbrouck 

Gent 7.000 

17.2.25 NGO Wereldsolidariteit 
vzw 

project 'MOSCTHA' in 
Haïti 

Mevrouw Leen 
Van de Wiele 

Brussel 5.000 

17.2.26 4deP Sasel vzw project 'Biolandbouw in 
en rond Zaragoza, in El 
Salvador' 

Mevrouw 
Helena Oomes 

Schilde 2.800 

17.2.27 NGO Oxfam-Solidariteit 
vzw 

project 'Actief 
burgerschap' in El 
Salvador' 

De heer Rudi 
Coel 

Brussel 7.000 

17.2.28 NGO TRIAS vzw project 'Naar inclusieve 
ontwikkeling' in El 
Salvador 

Mevrouw Tilne 
Vanhee 

Brussel 6.000 

17.2.29 4deP Bondgenootschap 
voor de Vrede 

project 'Onderwijs e.a. 
voor de 
Vredesgemeenschap in 
Colombia' 

De heer Sus 
Van Olmen 

Westerlo 8.000 

17.2.30 4deP Eslabonsocial vzw project 'Wateropslag 
voor 47 boerderijen in 
Ecuador' 

Mevrouw 
Godelieve Van 
Ranst 

Puurs 7.000 

17.2.31 4deP Chico Latino vzw project 'Duurzame 
ontwikkeling in 
Choquepata', Peru 

Mevrouw Hilde 
Coeckelberghs 

Edegem 8.500 

17.2.32 4deP Aynimundo vzw Project 'Aynimundo' in 
Peru 

Mevrouw Hilde 
Heuninck 

Mortsel 7.500 

17.2.33 NGO Solidagro vzw project 'Naar duurzame 
familiale landbouw, 
Bolivia' 

Mevrouw Lien 
Verstraete 

Sint-Niklaas 3.500 

17.2.34 NGO Broederlijk Delen 
vzw 

project 'Integraal 
beheer van water door 
Guarani' in Bolivia 

De heer 
Thomas 
Craenen 

Brussel 6.000 

17.3.35 4deP Balavikas vzw project 'Duurzame 
verbeteringen voor 
jongeren met een 
beperking, India' 

De heer Chris 
Stellfeld 

Lille 8.400 

17.3.36 4deP Sahaya 
International eu 
vzw 

project 'Eco-vriendelijke 
economische 
ontwikkeling in India' 

Mevrouw An 
Van Rompay 

Retie 7.000 

17.3.37 4deP Dreamz India 
Projecten vzw 

project 'Anaikatty Rural 
Community College in 
India' 

Mevrouw 
Leentje De 
Bruyne 

Lier 3.600 

17.3.38 4deP Bikas vzw project 'Barun 
Secondary English 
School' in Nepal 

Mevrouw 
Mariette 
Ballegeer 

Brussel 8.000 

17.3.39 4deP Rako vzw project 
'Basisgezondheidszorg 
in Cambodja' 

Mevrouw Fanny 
Dooms 

Kontich 6.000 

17.3.40 4deP Doenkers vzw project 'O Romdeng 
Primary School', 
Cambodja 

De heer 
Roeland Van 
Kerckhove 

Bornem 9.500 

      250.000 

 
   *************************************** 
Noodhulp Bedrag Organisatie Land 

    2012 5.305 EUR Kanaga vzw Mali 
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2013 20,000 EUR Consortium 1212 Syrië 

 
12.500 EUR Rode Kruis Syrië 

2014 18.336 EUR Rode Kruis Sierra Leone 

 
15.000 EUR Regioproject Filipijnen Filipijnen 

2015 20.000 EUR Rode Kruis Nepal 

 
15.000 EUR Tear Fund ngo Syrië 

2016 geen 
  2017 25.000 EUR Tear Fund ngo Syrië 

 
12.000 EUR Rode Kruis Bangladesh 

 
   *************************************** 

 
Guatemala Filipijnen Tanzania 

2012 175.000 175.000 125.000 
2013 175.000 175.000 175.000 
2014 170.000 170.000 

 2015 200.000 135.000 
 2016 210.000 140.000 
 2017 250.000 140.000 
  

   *************************************** 
2012 75.000 EUR aan 11.11.11-actie 

 
15,000 EUR aan sociaal project van Morning Tears in China 

2013 45.000 EUR aan 11.11.11-actie 

 
15,000 EUR aan sociaal project van Morning Tears in China 

 
15.000 EUR aan Music Fund in Mozambique 

2014 45.000 EUR aan 11.11.11-actie 

 
150.000 EUR aan Apopo in Tanzania 

2015 45.000 EUR aan 11.11.11-actie 

 
125.000 EUR aan Apopo in Tanzania 

2016 45.000 EUR aan 11.11.11-actie 

 
80.000 EUR aan Apopo in Tanzania 

2017 45.000 EUR aan 11.11.11-actie 
 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
van 5 maart 2018 
aan de deputatie 
over betaling facturen 
 
 
Vandaag raakte bekend dat alle federale overheidsdiensten samen vorig jaar 266.626 
facturen, goed voor 1,6 miljard euro te laat betaalden. In het verleden bleek ook de 
provincie niet altijd een even stipte betaler en daarom had ik graag voor de afgelopen 
drie jaar, opgesplitst per jaar, een overzicht gekregen van het aantal te laat betaalde 
facturen door het provinciebestuur.  
 
Kan u mij per jaar laten weten hoeveel het te laat betaalde bedrag precies was en 
binnen welke termijnen er gemiddeld toch nog werd voldaan aan deze vorderingen ?  
 
Bovendien had ik graag vernomen welke bedragen er, per jaar aan verwijlintresten 
moesten worden opgehoest ?     
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Antwoord van de deputatie (21 maart 2018): 
 
In onderstaande tabel vindt u de behandeling van uw vraagstelling aan de deputatie via 
mail van 5 maart 2018. Als globale maatstaf voor een tijdige betaling wordt een termijn 
van 30 dagen na ontvangst van de factuur gehanteerd. Op te merken valt dat dit een 
strenge norm is aangezien in heel wat gevallen ook nog een verificatietermijn (maximum 
30 dagen) in rekening kan worden gebracht.   
 
 
 2015 2016 2017 
Aantal facturen 
met een 
betalingstermijn 
> 30 dagen 

 
 
 
2.915 (15%) 

 
 
 
2.411 (13%) 

 
 
 
1.804(11%) 

Bedrag facturen 
met een 
betalingstermijn 
> 30 dagen 

 
 
15.757.026,78 
EUR (10%) 

 
 
14.480.101,54 
EUR (9%) 

 
 
12.983.463,86 
EUR (6%) 

Gemiddelde 
betalingstermijn 
algemeen 

 
 
19 dagen 

 
 
19 dagen 

 
 
18 dagen 

Gemiddelde 
betalingstermijn 
bij de facturen 
met termijn > 30 
dagen 

 
 
 
 
59 dagen 

 
 
 
 
64 dagen 

 
 
 
 
62 dagen 

Verwijlinteresten  
16.707,78 EUR 

 
118.203,10 EUR 

 
17.987,85 EUR 

 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
van 5 maart 2018 
aan de deputatie 
over bijensterfte 
 
In het verleden heb ik al geregeld aangedrongen op het treffen van maatregelen om de 
bijenpopulatie in onze gewesten op peil te houden. Uit een erg recent onderzoek waarin 
het Federaal Voedselagentschap sinds september 2016 865 bijenkolonies opvolgde blijkt 
dat de gemiddelde wintersterfte bij de gemonitorde kolonies met 27,9 % meer dan 
bovengemiddeld was.   
  
Welke projecten lopen er op dit ogenblik vanuit het provinciebestuur met het oog op het 
beschermen van de bijenpopulaties in e provincie Antwerpen ?  
Staan er nog nieuwe initiatieven op stapel ? Zo ja, welke ? 
 
Antwoord van de deputatie (21 maart 2018): 
 
Over de studie van het FAVV waarvan sprake in de vraag, werd op 6 maart bericht in 
Vilt.  
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De studie is een vervolgtraject van een door Europa gedirigeerd traject EPILOBEE. 
Hieruit bleek dat de bijensterfte verschillende, vaak interfererende oorzaken heeft: 
ziekten en plagen van bijen, invasieve soorten, de intensieve teelt van bijen zelf, 
omgevingsvervuiling, onvoldoende voedselaanbod het jaar rond en de impact van 
landbouw (o.a. gewasbeschermingsmiddelen).  

De uitzonderlijke bijensterfte van 2016 kan volgens FAVV in belangrijke mate verklaard 
worden door de varroa-mijt. Een goede varroa-bestrijding door de imker is dus 
belangrijk. Anderzijds doet bijvoorbeeld Wageningen universiteit ook onderzoek naar 
varroa-resistente bijen (https://www.wur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-
Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-1.htm). 

Vanuit de provincie wordt er niet echt een beleid gevoerd specifiek rond bijen.  

In de plattelandssubsidies zijn er wel mogelijkheden voor de stakeholders (AVIB, 
KONVIB, …) om projecten in te dienen rond het thema. Zo zal AVIB kortelings vanuit de 
subsidiekorf platteland € 1.000 ontvangen voor een imkercongres op 8 september in 
Malle: ‘Imkeren, een toekomst…’. Door het ondersteunen van dit initiatief dragen we 
vanuit de provincie Antwerpen bij aan kennisdeling binnen de sector. Kennisdeling die 
ook van belang is om bijensterfte accuraat aan te pakken.  

Via de plattelandssubsidies worden ook impulsen gegeven voor een meer biodivers 
landschap, wat onrechtstreeks ook de bijenpopulatie ten goede komt bv. Looboeren, 
project van Agrobeheerscentrum en Hooibeekhoeve, om landbouwers te stimuleren om 
o.a. bloemenranden in te zaaien, of projecten van de Regionale Landschappen. 

De provincie staat in voor de subsidiëring van de werking van de Regionale 
Landschappen en Bosgroepen. Zij zetten zich in o.a. in voor het creëren van draagvlak 
voor en de versterking van de groene infrastructuur en basiskwaliteit van onze 
landschappen. Dat doen ze door hagen, houtkanten, bosranden, bloemrijke 
akkerranden, boomgaarden etc… aan te leggen of te herstellen. Deze elementen kunnen 
zowel nectar als geschikte habitats bieden voor bijen. Daarnaast bieden de 
projectsubsidies leefmilieu mogelijkheden om specifieke projecten voor bijen uit te 
voeren. Hieronder geven we enkele voorbeelden.  

Het Regionaal Landschap De Voorkempen (RLDV)  heeft in 2017 ondersteuning geboden 
aan gemeenten die het charter ‘bij vriendelijke gemeente’ ondertekend hebben en 
voorziet het om die ondersteuning verder te zetten in 2018. Er worden daarbij telkens 
acties uitgewerkt voor de doelgroepen imkers, gemeentebesturen, bedrijfsleiders, en 
landbouwers. De opgenomen acties voorzien steeds in kennisopbouw en –overdracht, 
voorbeeldacties op het terrein en het uitdragen van de resultaten. Zo heeft RLDV 
concreet: 
- JNM Voorkempen en de gemeente Zoersel geholpen bij de opmaak van een 
subsidiedossier bij de Koning Boudewijnstichting voor de aanplant van een bloesem- en 
bessenhaag en het plaatsen van een definitief infobord.  
- In het project “Bijenlint Wommelgem” een bijenroute uitgewerkt met inrichtingen op 
terrein (bijenvriendelijke beplantingen: vaste planten, bosrand, heg, fruitbomen, linde- 
en kastanjebomen), bijenhotels en infoborden. Er werd een brochure gekoppeld aan de 
route en op 8 juni werd de route officieel geopend. 
- In Ranst bijenhotels geplaatst langs de vernieuwde “Boomgaardroute”. 
- In Stabroek samen met de leerlingen van PITO een houtkant aangeplant en twee 
faunaakkers ingezaaid, waaronder één met een bloemenmengsel om de bestuiving van 
de fruitbomen in het bioperceel te optimaliseren.  

RLDV coördineerde ook voor de 4 Regionale Landschappen de fauna-akkeractie 2017 
“samenaankoop FA–mengsel”. Daarin werden 2 aangepaste zaadmengsels waarvan 
samen 40 ha werd ingezaaid in de provincie Antwerpen. Gekoppeld daaraan wordt 

https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-1.htm


 
BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

21ste jaargang, nr.41 (juni 2018) 
 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
1847  

 

kennisuitwisseling en kennisoverdracht over het thema georganiseerd tussen 
geïnteresseerde groepen: WBE’s, landbouwers, imkerverenigingen, private 
grondeigenaars en beheerders, gemeentebesturen, …  

Zo wordt ook de samenwerking vergroot tussen WBE’s, landbouwers, 
natuurverenigingen en imkers rond het aanleggen van tijdelijke fauna-akkerranden. 

Gelijkaardige acties staan ook op de planning 2018 van de Regionale Landschappen. Zo 
voorziet Regionaal Landschap Rivierenland om in 2018 een nog meer specifiek 
‘bijenmengsel’ aan te bieden bij de groepsaankoop ‘fauna-akkerzaad’. 
 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaam Belang) 
van de 5 maart 2018 
aan de deputatie 
over rechtsplegingsvergoeding 
 
Burgers en /of rechtspersonen die in een geding met de provincie in laatste instantie 
gelijk krijgen hebben recht op het terugbetalen van het zgn. rolrecht en e 
rechtslegingsvergoeding. Sommige Vlaamse provinciebesturen bleken hier nogal laks 
mee om te gaan. Graag had ik gepeild naar de toestand in onze gouw.  
Kan u mij, opgesplitst voor de jaren 2013 t.e.m. 2017 een overzicht geven van de tijd 
die verloopt tussen  de definitieve veroordeling van de provincie tot het uiteindelijk 
terugbetalen van het rolrecht en rechtsplegingsvergoeding ?  
Is er een wettelijke termijn waarbinnen deze dienen terugbetaald te worden ? Zo ja, 
welke ?    Zijn er sancties voorzien in het geval dergelijke termijn wordt overschreden ?   
 
Antwoord van de deputatie (21 maart 2018): 
 
Bij uw schriftelijke vraag van 5 maart jl. vroeg u om “opgesplitst voor de jaren 2013 
t.e.m. 2017 een overzicht geven van de tijd die verloopt tussen de definitieve 
veroordeling van de provincie tot het uiteindelijk terugbetalen van het rolrecht en 
rechtsplegings-vergoeding”.  
 
Het bestuur beschikt niet over de gevraagde statistische gegevens. De partijen in het 
geding staan immers in bepaalde gevallen in voor de eigen gemaakte kosten, waarbij de 
rechtsplegingsvergoedingen worden omgeslagen. Ook zullen de verschuldigde rolrechten 
en rechtsplegingsvergoedingen bij veroordeling vaak door de verzekeringsmaatschappij 
worden betaald, wanneer deze voorziet in dekking. Om die reden hebben wij geen 
concrete info over het exacte moment wanneer deze betalingen werden uitgevoerd. 
 
Normaal gezien bestelt de raadsman van de in het gelijk gestelde partij een expeditie 
van het vonnis of arrest en stuurt hij aan zijn tegenstrever een afrekening van alle 
kosten (incl. rolrechten en rechtsplegings-vergoeding). Deze worden dan ofwel gedragen 
door de verzekeringsmaatschappij ofwel door de provincie in het geval er geen dekking 
is voorzien. De kosten worden gestort op de derdenrekening van de raadsman van 
tegenpartij. 
 
Er zijn geen bijzondere wettelijke termijnen voorhanden waarbinnen de rolrechten en 
rechtsplegingsvergoedingen dienen te worden terugbetaald. Deze kosten worden 
gevorderd door de advocaat van de in het gelijk gestelde partij door middel van het 
toesturen van een afrekening, op grond van de rechterlijke beslissing. De betaling is met 
andere woorden afhankelijk van het ogenblik dat deze afrekening wordt bezorgd na de 
definitieve veroordeling. 
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Indien er niet (tijdig) betaald wordt, zal de raadsman van de in het gelijk gestelde partij 
aandringen tot betaling of indien nodig overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging van 
het vonnis (beslag, dwangsom, etc.). Hierbij zullen er bijkomende kosten zijn. 
 
Bij het Team Juridische Ondersteuning van het departement Logistiek zijn er geen 
dergelijke gevallen bekend. 
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
van 5 maart 2018 
aan de deputatie 
over leerlingenaantal provinciaal onderwijs 
 
Naar goede gewoonte vond op 1 februari ll. in alle scholen de officiële leerlingentelling 
plaats. Naar even goede gewoonte had ik graag de leerlingencijfers per provinciale 
onderwijsinstelling gekregen op volgende data:01.09.2017 en 01.02.2018  
 
Antwoord van de deputatie (29 maart 2018): 
 
In antwoord op uw schriftelijke vraag in verband met leerlingencijfers op 01.09.2017 en 
01.02.2018, geven wij u graag een overzicht per provinciale onderwijsinstelling: 
 
Leerlingenaantal  
schooljaar 2017-2018 01.09.2017 01.02.2018 
      
PIVA 838 833 
   
avAnt PM (provinciale middenschool) 353 356 
avAnt PO (provinciaal onderwijs, 
“bovenbouw”) 862 859 
Totaal aVant 1.215 1.215 
   
PM Stabroek 401 405 
PITO Stabroek 950 914 
Totaal PITO  1.351 1.319 
   
PTS PM campus Mechelen/Boom    158   151 
PTS PO campus Mechelen/Boom 1.043 1.027 
Totaal PTS 1.201 1.178 
   
CLW  PTS 146 206 
 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
van 5 maart 2018 
aan de deputatie 
over opdrachten IOK 
 
Hoeveel opdrachten werden in 2017 door het Antwerpse provinciebestuur, de provinciale 
diensten, APBS, e.d. gegund aan de Kempische intercommunale I.O.K. ? 
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Waaruit bestonden deze opdrachten concreet en welke gunningsprocedures werden  
hierbij gehanteerd ? 
 
Wat was de kostprijs (incl. BTW) die hiervoor betaald werd ? 
 
Antwoord van de deputatie (26 maart 2018): 
 
De provincie Antwerpen heeft in 2017 één opdracht gegund aan de intercommunale IOK, 
door het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM): 
 

1. Afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals: aanvullende dienst: 
meerwerken plan-MER, besteld en betaald: 21.005,60 EUR incl. btw, 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
Schriftelijke vraag van Eddy Verhaeven (N-VA) 
van 5 maart 2018 
aan de deputatie 
over adviezen islamleerkrachten 
 
In het Nieuwsblad van maandag 19 Februari 2018, Pagina 2 verscheen volgend artikel :  
Inspectie onderzoekt dubieuze adviezen voor islamleerkrachten  
De Moslimexecutieve roept een islamleraar op het matje omdat hij via de website van 
Vlerig, een vereniging van islamleraren, enge interpretaties van de islam verspreidde. 
Op het platform - intussen offline gehaald - stond onder meer te lezen dat een 
moslimvrouw enkel met een andere moslim mag trouwen. “Door het dragen van een 
hoofddoek word je (h)erkend als moslima. Je wordt door mannen behandeld en 
gewaardeerd als mens en niet als alleen maar een 'lekker ding' en je wordt minder lastig 
gevallen als je op straat loopt.”  Of ook: “Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat het 
eten van varkensvlees in elk klimaat de gezondheid schaadt.” Het zijn enkele passages 
die tot voor kort op de website van de Vereniging van Leerkrachten van İslamitische 
Godsdienst (Vlerig) stonden. De Vlerig is slechts een van de verschillende organisaties in 
België die islamleerkrachten verenigen. Ze heeft vooral leden binnen de Turkse 
gemeenschap. Op het platform staat lesmateriaal en uitleg over de fundamenten van het 
islamitische geloof. “Dit kan echt niet door de beugel”, zegt inspecteur Ahmed Azzouz. 
“De teksten getuigen van een erg enge interpretatie van de islam en stroken niet met 
ons leerplan. Moslims moeten beseffen dat sommige teksten aanstootgevend zijn, 
mensen kunnen kwetsen.” 
 
Vraag 1 : 
Werd dit ook opgenomen in het Islam-onderwijs verstrekt in de scholen resulterend 
onder het POA? 
Vraag 2 : 
Zal er aangedrongen worden om dit dan ook te controleren bij de (volgende) inspectie? 
Vraag 3 :  
Om meer controle te krijgen op wat in de islamlessen op school wordt gezegd, besliste 
de Vlaamse regering onlangs dat de directie de lessen mag bijwonen. Zal dit dan ook 
doelbewust gebeuren in de scholen resulteren onder het POA? 
 
Antwoord van de deputatie (29 maart 2018): 
 
Als reactie op uw schriftelijke vraag in verband met het islamonderwijs in de scholen van 
het POA, kunnen wij u meedelen dat zowel de vakinhoud als de controle daarop in goede 
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handen zijn. De inhoud die in het vak islamitische godsdienst aan bod komt staat, zoals 
voor elk ander levensbeschouwelijk vak het geval is, onder het toezicht van een 
onafhankelijke inspecteur-adviseur per regio. Voor alle scholen in de provincie 
Antwerpen waar leerlingen islamitische godsdienst kunnen volgen, waaronder die van 
het POA, is dit de heer Ahmed Azzouz.  
Dit houdt onder meer in dat hij voor alle scholen van het POA inspraak heeft bij de 
aanwerving en benoeming van leerkrachten islamitische godsdienst. Hij oefent ook 
periodieke controles uit op hun lessen, en stuurt bij waar hij dit nodig acht.  
 
Actief toezicht uitoefenen op inhoud van de lessen islamitische godsdienst is overigens 
uitsluitend zijn bevoegdheid. Een schooldirectie mag wel lessen bijwonen, maar mag zich 
niet inlaten met de inhoud van levensbeschouwelijke vakken.  
Indien er aanwijzingen zouden zijn dat een dergelijke signaaloptreden van de directie 
wenselijk is, zullen wij daartoe het nodige doen. 
 
Schriftelijke vraag van Eddy Verhaeven (N-VA) 
van 5 maart 2018 
aan de deputatie 
over beoordelingscommissie Europese projecten 
 
Er bestaan verschillende ( Europese ) fondsen  waarmee projecten gerealiseerd kunnen 
worden. Elk fonds heeft een eigen thema en focus.  
 
Vraag : Wat is de huidige samenstelling (naam en achtergrond) van de 
beoordelingscommissies, die de raadscommissie “Europa, plattelandsbeleid en sociale 
economie” adviseren in verband met de projecten voor EFRO, INTERREG, PDPO, en 
degelijke. Graag had ik hiervan een overzicht gekregen. 
 
Antwoord van de deputatie (30 maart 2018): 
 
Over de huidige samenstelling van de commissies Europese projecten waarvan sprake in 
de vraag van 7 maart.  
Onderscheid moet worden gemaakt tussen de beoordeling van de projecten in de diverse 
Europese programma’s enerzijds, en de beoordeling en advisering in functie van 
provinciale cofinanciering voor Europese projecten via APB PSES anderzijds. 
goubestuur van PSES wordt beslist, gebeurt dit op voorstel van het Directiecomité van 
APB PSES, bestaande uit de leden van deputatie.  
De besluitvorming van het directiecomité wordt voorbereid door de dienst Europa, na 
aftoetsing van de aanvragen in een cofinancieringscommissie bestaande uit het: 
 

- kabinet van gedeputeerden Caluwé en Bellens,   
- het departementshoofd van DESE (Maarten Puls),  
- teamverantwoordelijke Economie en Innovatie binnen de dienst Economie, 

internationale samenwerking en Samenleven (DEIS) (Myriam Rebahi) 
- het diensthoofd van de dienst Europa (Pieter Soetewey). 

 
De cofinanciering vanuit het APB PSES wordt in principe niet toegekend aan PDPO of 
Leader-projecten, zoals aangegeven in het provinciale reglement betreffende de 
cofinanciering van Europese projecten. Voor deze programma’s is er een 
standaardfinanciering vanuit de provincie voorzien die samen met de Europese middelen 
wordt toegekend door de programmastructuren in kwestie. 
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De samenstelling van de besluitvormingsorganen van de verschillende Europese 
programma’s is anders per programma. Deze programmastructuren organiseren hun 
besluitvorming zonder tussenkomst van de provincieraad of raad van bestuur PSES. 
Indien gewenst kan er aanvullend een overzicht worden opgemaakt voor de 
verschillende programma’s waar vanuit de provincie Antwerpen aan kan worden 
deelgenomen. 
 
Schriftelijke vraag van 19 maart 2018 
van Karin Van Hoffelen 
aan de deputatie 
over provinciebelasting 
 
Schriftelijke vraag d.d. 23 maart 2018 van mevrouw Karin VAN HOFFELEN, 
provincieraadslid (Groen) aan de deputatie over m.b.t. de inning en ingebrekestelling 
ingevolge niet betalen van de provinciebelasting. 
We stellen vast dat meer en meer mensen een aantal facturen niet meer tijdig kunnen 
betalen, vaak gaat het om alleenstaanden of gezinnen die niet in aanmerking komen 
voor het Omnio-statuut (jaarlijks grensbedrag 18.335,43 + 3.394.38 (brutobedragen) 
per persoon ten laste). 
Graag antwoord op volgende vragen : 
 

1. Hoeveel mensen/gezinnen deden er in 2017 een aanvraag tot een 
afbetalingsplan? 

2. Hoeveel mensen/gezinnen werden in 2017 in gebreke gesteld wegens niet-
betaling? 

3. Hoeveel bedroegen de kosten voor het inschakelen van deurwaarders, ingevolge 
ingebrekestelling wegens niet-betaling? 

4. Hoeveel provinciale ambtenaren zijn er momenteel betrokken bij de inkohiering 
van de Algemene Provinciebelasting en bij de opvolging van de inning? 

 
Antwoord van de deputatie (6 april 2018): 
 

1. Hoeveel mensen/gezinnen deden er in 2017 een aanvraag tot een 
afbetalingsplan? 
Er zijn geen exacte cijfers ter beschikking van hoeveel mensen een 
afbetalingsplan aanvragen. Van de aangevraagde afbetalingsplannen worden 
geen statistieken bijgehouden. Elke vordering waarvoor een afbetalingsplan (of 
een uitstel van betaling) toegestaan wordt, wordt wel geblokkeerd in de 
belastingtoepassing maar eens het bedrag betaald is, verdwijnt deze blokkering 
zodat ook hiervan geen totalen kunnen worden gemaakt. 
 
De dienst fiscaliteit staat steeds een uitstel / spreiding van betaling toe mits de 
totale som kan betaald worden binnen een redelijke termijn, dus bij voorkeur nog 
binnen hetzelfde aanslagjaar maar in ieder geval vóór de verzending van het 
volgende aanslagbiljet. 
Op de 1ste herinnering (die verzonden wordt na het aanslagbiljet) wordt duidelijk 
vermeld dat wie het financieel moeilijk heeft steeds een betalingsregeling kan 
vragen per brief, fax of mail, bv. om het bedrag in kleinere delen te betalen. 
De ervaring leert dat in de meeste gevallen geen afbetaling maar wel een uitstel 
van betaling wordt gevraagd, meestal voor een korte termijn om bv.  de periode 
tot de volgende storting van het loon of de uitkering te overbruggen. 
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2. Hoeveel mensen/gezinnen werden in 2017 ingebreke gesteld wegens niet-
betaling? 
In 2017 werden ongeveer 14.000 dossiers van de gezinnen aan de 
gerechtsdeurwaarder overgemaakt. 
 

3. Hoeveel bedroegen de kosten voor het inschakelen van deurwaarders, ingevolge 
ingebrekestelling wegens niet-betaling? 
De kosten die door de deurwaarder worden aangerekend zijn de wettelijke 
tarieven die voorzien zijn in het KB van 30 november 1976 tot vaststelling van 
het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.( 
Enkele tarieven : kosten aanmaning : 18,59 EUR, kosten dwangbevel : 130,00 
EUR). 
De dienst fiscaliteit werkt sinds januari 2017 samen met het 
deurwaarderskantoor Modero. Dit kantoor past zijn invorderingstraject aan in 
functie van de situatie en solvabiliteit van de burger, zo wordt bij een lage 
solvabiliteit eerst een kosteloze afrekening verzonden. 
 

Hoeveel provinciale ambtenaren zijn er momenteel betrokken bij de inkohiering van de 
Algemene Provinciebelasting en bij de opvolging van de inning? 
Er zijn momenteel een 24-tal ambtenaren betrokken bij de inkohiering in al haar 
aspecten (dus ook behandeling van bezwaren, inspecties en controles enz).   
Van deze 24 ambtenaren zijn 5 ambtenaren belast met de opvolging van de dossiers bij 
de gerechtsdeurwaarder. 
 
 
 
Schriftelijke vraag van Diederik Vandendriessche (Groen) 
van 26 april 2018 
aan de deputatie 
over rolstoeltoegankelijkheid Vrieselhof 
 
In het kasteel van het Provinciaal Groendomein Vrieselhof in Ranst worden alle 
burgerlijke huwelijken van de betrokken gemeente voltrokken en vindt ook maandelijks 
de gemeenteraad van Ranst plaats. Het is dan ook merkwaardig dat dit gebouw nog 
steeds niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Zou het mogelijk zijn maatregelen te 
voorzien waardoor ook rolstoelgebruikers op een comfortabele manier het gebouw 
kunnen betreden? 
 
Antwoord van de deputatie (9 mei 2018): 
 
De opmaak van een masterplan voor het kasteel Vrieselhof is gepland voor de toekomst. 
Het aspect van de toegankelijkheid (toegang via voor- of achterzijde, eventueel 
plaatsing lift) wordt hierin zeker mee opgenomen.  
 
We zullen zoeken naar een snelle en tussentijdse oplossing met bv. een voorlopige 
ingreep om het gelijkvloers rolstoeltoegankelijk te maken. Dit dient echter afgetoetst te 
worden met Onroerend Erfgoed. Het kasteel is immers een waardevol gebouw dat 
gelegen is in een beschermd landschap. 
 
 
Schriftelijke vraag van Kris Merckx (PVDA+) 
van 27 april 2018 
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aan de gouverneur 
over bomenkap langs E313 
 
Sinds dinsdag 24 april verschijnen er in de sociale en reguliere media alarmerende 
berichten over de massale kap van bomen langsheen de parkings van de E313 te Ranst. 
In een mededeling zegde de opdrachtgever voor de kapwerken, het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) "Dit zijn snoeiwerken in het kader van transmigratieproblematiek op 
parkings, op vraag van politie en gouverneur, zodat transmigranten zich hier niet 
kunnen verstoppen”.  
In De Morgen van woensdag 25 april werd bevestigd dat er in de zomer, een overleg is 
geweest over het zich verplaatsen van de problematiek van de transmigratie naar het 
Oosten van Antwerpen. Aan dat overleg namen deel de federale politie van Antwerpen, 
de uitbaters van tankstations, het kabinet van staatssecretaris Francken en de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Op dat overleg, aldus De Morgen, werd een suggestie gedaan om 
de begroeiing te snoeien ten einde de zichtbaarheid te vergroten. Van zijn kant 
bevestigde de woordvoerder van Binnenlandminister Jambon dat er al eerder bomen en 
struiken gesnoeid werden rond de parkings in Vorselaar, Groot-Bijgaarden en Zelzate 
‘met als doel migranten beter te kunnen spotten’. 
Deze démarches, bekend geworden na de recente bomenkap in Ranst,  heeft terecht 
veel protest uitgelokt vanuit een dubbele hoek.  
Ten eerste vanwege al diegenen die ijveren voor een menselijke, warme en 
kwaliteitsvolle aanpak van de problematiek van de vluchtelingen, met inbegrip van de 
transmigranten. Een aanpak die de mensenrechten respecteert. Het verwijderen van 
bossen en struiken als mogelijke schuilplaatsen en het vrij maken van het gezichtsveld is 
een praktijk die we kennen vanuit de wereld van de jacht. Een dergelijke maatregel 
toepassen tegen mensen die oorlog en armoede ontvluchten op zoek naar een beter 
leven doet het vluchtelingenbeleid in ons land steeds meer lijken op een regelrechte 
mensenjacht.  
Ook Vlaams Parlementslid van Groen, Elisabeth Meuleman, protesteerde tegen deze 
aanpak. Zij wou minister Weyts – die evenwel verhinderd was – vragen “of de visie op 
‘transmigranten’ - vluchtelingen dus - nog dezelfde was als die van de Duitsers tijdens 
de Grote Oorlog. Toen werden de bomen op de grens tussen Nederland en Duitsland 
massaal gekapt om spionnen en werkweigeraars te vatten...”. Zij illustreerde dat met 
een foto over de kaalslag van bomen en struiken langsheen die grens. Er groeit dus 
ruime consensus dat ons land geen vergelijkbare maatregelen kan en mag nemen 
tegenover vluchtelingen. Een dergelijk wegglijden van menselijkheid en beschaving is 
beschamend en onaanvaardbaar. 
In tweede instantie hebben vogel- en milieubeschermers er op gewezen dat deze 
bomenkap ook vanuit ecologisch oogpunt onverantwoord is. Hij greep namelijk plaats in 
volle broedtijd.  
Vandaar vragen wij u, als hoge ambtenaar, die in dit dossier expliciet vernoemd wordt, 
dringend antwoord te geven op volgende vragen:  
- Kan u de berichten bevestigen dat deze drastische bomenkap in Ranst gebeurde ‘in het 
kader van de transmigratiepolitiek, om te vermijden dat transmigranten zich in bomen 
en struiken verstoppen’ en met als doel ‘migranten beter te kunnen spotten’?  
- Op basis van welke wettelijke besluiten of omzendbrief is deze bomenkap genomen?  
- Wie is bevoegd om de opdracht te geven tot een dergelijke bomenkap? Wat is het 
respectievelijke aandeel hierin van Binnenlandse Zaken, het staatssecretariaat voor Asiel 
en Migratie, de politie, de gouverneur en het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaasm 
ministerie van Verkeer)? Wie draagt de hoofdverantwoordelijkheid? 
- Waarom dient een dergelijk, politiek en bestuurlijk geladen, opdracht aan geen enkel 
verkozen orgaan te worden voorgelegd? Hoe kunnen verkozenen en andere burgers te 
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weten komen wanneer en hoe dergelijke beslissingen genomen zijn? Waar en hoe 
kunnen zij de inhoud ervan controleren? 
- Bent u bereid te erkennen dat de opdracht tot het kappen van bomen ‘in het kader van 
de transmigratieproblematiek’ en met als doel ‘migranten beter te kunnen spotten’ een 
ernstige vergissing is? Dat zo’n beleidsdaad ethisch en politiek verwerpelijk is? Omdat 
het een onmenselijke benadering is van het vluchtelingen- en transmigrantenprobleem, 
in strijd met de normen en waarden waaraan al zeker een rijk en ‘beschaafd’ land als 
België zou moeten beantwoorden?  
 
- Erkent u ook het anti-ecologisch karakter van de huidige bomenkap langsheen de 
autostrades, meer in het bijzonder de negatieve gevolgen voor het vogelbestand en 
andere fauna? 
- Engageert u zich om elke verdere bomenkap langsheen autostrades, gericht op ‘het 
beter spotten van (trans)migranten’, vanaf nu te verhinderen? 
 
Antwoord van de gouverneur (9 mei 2018): 
 
“Hartelijk dank voor uw vraag over een gevoelige aangelegenheid. Sta me toe om me te 
beperken tot een feitelijk antwoord op uw vragen. De weergave van de feiten en de 
interpretatie en/of duiding die u eraan geeft, laat ik bij deze voor uw rekening. Net zoals 
het feit dat u op geen enkele manier gewag maakt van noodzaak om de veiligheid van 
de vrachtwagenchauffeurs, van de beheerders van de snelwegparkings, medewerkers 
van de federale wegpolitie c.q. private bewakingsdiensten te verzekeren op en rond de 
parkings.  
1. Net als u heb ik in de kranten en via de tweet van AWV moeten vernemen dat er 
snoeiwerken en bomenkap heeft plaatsgevonden op en rond de parking van Ranst. Op 
geen enkel ogenblik heb ik een beslissing genomen, laat staan de opdracht gegeven om 
over te gaan tot het snoeien c.q. kappen van bomen op voormelde of enig andere 
parking in de provincie Antwerpen. Net als u heb ik via de (sociale) media moeten 
vernemen dat deze snoei- en kapwerken zou zijn gebeurd in ‘het kader van de 
transmigrantenproblematiek’. Of en in welke mate de door een medewerker van AWV 
opgegeven reden, enigermate klopt met de werkelijkheid, zou u aan AWV moeten 
(laten) navragen. Daar kan ik u niet op antwoorden, ik ben ook niet verantwoordelijk 
voor de communicatie van en door AWV.  
 
2. De bevoegdheid van de federale wegpolitie op de autosnelwegen blijkt uit de 
ministeriële omzendbrief van 31 augustus 2010 houdende de opdrachten en het 
prioritair actieterrein van de federale wegpolitie. Deze omzendbrief bepaald in punt 2.(4) 
het prioritair actieterrein van de federale wegpolitie als het geografisch terrein 
samengesteld uit de autosnelwegen, de wegen met soortgelijke karakteristieken en de 
openbare wegen of de delen ervan die bij overeenkomst aan de federale wegpolitie zijn 
toegewezen, waarop ze prioritair het geheel van de politiefunctionaliteiten uitvoert.  
 
Afdeling Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
snelwegparkings. Groenonderhoud, conform de wettelijke voorschriften behoort tot de 
opdrachten van AWV. Uit mijn gesprekken met de Directeur-Coördinator Arrondissement 
Antwerpen begreep ik dat er overleg is geweest tussen de politie en AWV over een reëel 
probleem van veiligheid op snelwegparkings. Deze problemen zijn o.m. het gevolg van 
de gevaarlijke pogingen van personen -die via ons land Groot-Brittannië trachten te 
bereiken- om op snelwegparkings aan boord te geraken van trucks.  
 
Zoals u weet kunnen truckers en/of de bedrijven waar ze voor werken persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij erop betrapt worden dat een of meerdere 
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verstekelingen aan boord hebben. Bovendien waren er in een min of meer recent 
verleden incidenten met personen, allicht zogenaamde transmigranten. Zij worden 
verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten van de (federale) (weg) 
politie. Er zouden zelfs vaststellingen zijn van wapenvertoon m.n. door 
mensensmokkelaars die zogenaamde transmigranten begeleiden.  
 
In de context van een of meerdere overlegmomenten tussen politie en de 
snelwegparkingbeheerder is het belang en nut geopperd van voldoende groenonderhoud 
met het oog op de veiligheid van truckers en andere gebruikers van de snelwegparkings, 
alsook van de ordehandhavers die instaan voor de veiligheid en tot taak hebben om 
verstoringen van de openbare orde en veiligheid te voorkomen en zo nodige PV op te 
maken met het oog op de vervolging van personen die een of meerdere criminele feiten 
pleegden.  
Ook voor de gezondheid en het welzijn van de zogenaamde transmigranten zelf en/of 
om hygiënische redenen, is het van groot belang dat ze zich niet ophouden in de soms 
wel degelijk erg dichte begroeiing (menselijke uitwerpselen, etensresten, achtergebleven 
slaapgerief, vervuilde kledij, …). 
 
3. Als wegbeheerder beslist AWV over het noodzakelijke groenonderhoud.  
 
4. Zoals gezegd was ik op geen enkel moment op het overleg tussen de federale 
(weg) politie en AWV noch op enig ander overleg over de veiligheid van de 
snelwegparkings aanwezig. Ik kan dus ook echt niet inschatten of en wat de reële reden 
is en was voor het snoeien/kappen van de bomen op de parking van Ranst. Dat de 
snelwegbeheerder, na overleg met en advies van de politie in het bijzonder ook oog 
heeft voor de veiligheid van de legitieme gebruikers van de snelwegparkings en van 
diegenen die moeten instaan voor de veiligheid ervan, vind ik in elk geval legitiem. Voor 
het overige is en blijft het cruciaal dat elk overheidsoptreden de toets doorstaat van de 
mensenrechtenverdragen en van de fundamentele rechten en vrijheden zoals ze door de 
Grondwet worden gewaarborgd. Zelfs in de hypothese dat de maatregel verband zou 
houden met het moeilijker zo niet onmogelijk maken voor om het even wie om 
clandestien en ongezien aan boord te gaan van een vrachtwagen, valt niet in te zien hoe 
deze maatregel in strijd zou kunnen zijn met enig mensenrecht.  
De Directeur-Coördinator verzekerde me bovendien dat de zogenaamde transmigranten 
die worden aangetroffen steeds op een correcte en respectvolle manier worden 
behandeld. Zo werd en wordt voorzien in een speciaal opvanglokaal, ingericht met 
bedden, dekens en lakens, speelgoed en knuffels voor de kinderen, … Zij kunnen daar 
verblijven in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
5. Inmiddels is gebleken dat de kapwerken zijn uitgevoerd zonder kapvergunning. 
Het spreekt voor zich dat elke overheidsdienst en/of agentschap de wet, decreet en/of 
uitvoeringsbesluiten moet eerbiedigen. Kennelijk zou het ook te wijten zijn aan 
administratieve fouten dat de werken uitgerekend in volle broedseizoen werden 
uitgevoerd. Zowel de uitvoering van de snoei- en kapwerken zonder vergunning als het 
onvergund uitvoeren van dergelijke werken in volle broedseizoen zijn ontoelaatbaar.  
 
6. Net zomin als formele beslissingsbevoegdheid om een maatregel als de 
gewraakte beslissing te nemen, beschik ik over de handhavingsbevoegdheid om op te 
treden tegen een persoon en/of overheidsdienst die – in casu- het bosdecreet 
geschonden heeft. Ik ga ervan uit dat de dienst en/of overheid die instaat voor de 
handhaving inmiddels de nodige actie heeft ondernomen.  
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7. Tot slot, liet het hoofd van AWV me nog weten dat ze lessen hebben getrokken 
uit het voorval, het voorval ten zeerste betreuren en er vanzelfsprekend over zullen 
waken dat dit niet meer zal gebeuren. Ook vernam ik, dat de aannemer bij het snoeien 
van de bomen vaststelde dat een aantal bomen ziek waren en/of volledig scheef 
groeiden. Deze vaststellingen tijdens de snoeiwerken hebben ertoe geleid dat een aantal 
bomen -weliswaar en ten onrechte zonder kapvergunning- zijn gekapt. Ten onrechte 
zonder kapvergunning, immers ook voor het kappen van zieke, scheefgroeiende bomen 
is een kapvergunning vereist. Het doet evenmin afbreuk aan het bijzonder slecht 
gekozen moment van de snoeibeurt c.q bomenkap.” 
 
Schriftelijke vraag van Ivo Bollen (CD&V) 
van 2 mei 2018 
aan de deputatie 
over timing regionale ontsluiting Geel 
 
Ik ben vorig week tweemaal aangesproken geweest over de timing van het nieuwe 
dossier regionale omsluiting Geel. 
Kunt u mijn een tijdsbalk bezorgen met daarop de te doorlopen procedures en de 
verplichtte looptijden? 
 
Antwoord van de deputatie (25 mei 2018): 
 

1) Decreet d.d. 1 juli 2016 en Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 februari 
2017 m.b.t. de integratie van de plan-MER in de PRUP procedure 

 
Planningsprocessen volgen het decreet van 1 juli 2016 en het Besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 17 februari 2017 m.b.t. de integratie van de plan-MER in de PRUP 
procedure. Hierin zijn volgende documenten op te maken en volgende verplichte 
doorlooptijden te volgen: 
 

 
 

2) Timing + stand van zaken planningsprocessen Regionale ontsluitingen Geel en 
Mol 
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- De deputatie heeft op 12/04/2018 de samenstelling van het planteam voor het 
PRUP “Regionale ontsluiting van Geel” en het PRUP “Wegverbinding N18-N118” 
goedgekeurd. 

 
- Het is momenteel te vroeg om al een concrete timing weer te geven. Er is op 17 

mei 2018 een stuurgroep gepland waarop het procesverloop zal besproken 
worden. Input uit de stuurgroep betreffende o.a. de timing zal meegenomen 
worden naar het planteam, die de procesnota opmaakt. De procesnota zal nadien 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de deputatie. 

 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 7 mei 2018 
aan de deputatie 
over parking oost Rivierenhof 
 
Parking- Oost aan de Ruggeveldlaan wordt grotendeels gebruikt door bezoekers van de 
in het Rivierenhof gelegen sportclubs. 
De parkeerruimte in het groendomein telt een 50-tal autostaanplaatsen. 
Ook de bezoekers van het recent geopende sportpark ‘Groot Schijn’ van de stad 
Antwerpen maken gebruik van de parking. 
Deze parkingruimte moet nu mee de parkeerdruk opvangen  van het overgelegen 
sportpark van de stad Antwerpen. 
De bezettingsgraad van parking-Oost is dan ook aanzienlijker dan enige tijd terug. 
 
Graag antwoord op volgende vragen: 
- Heeft de provincie weet dat  parking-Oost niet voldoet aan de huidige behoefte? 
- Naar verluidt overweegt de provincie om deze parking betalend te maken. Klopt dit? 
- Is er mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen? Zo neen, waarom 
niet? 
- Hoeveel plaatsen zijn voorzien voor mindervaliden? 
 
Antwoord van de deputatie (31 mei 2018): 
 
De parkeerzones in het Rivierenhof zijn aangelegd ten behoeve van parkbezoekers die 
met de wagen komen.  Het is geenszins de bedoeling dat deze parking zou zorgen voor 
de opvang van de parkeerdruk van het overgelegen sportpark. Dit sportpark, waar nu 
nog heel wat werken aan de gang zijn (met de bijhorende parkeerproblemen) en waar in 
de toekomst normaalgezien een zwembadcomplex komt, dient zelf te voorzien in 
voldoende parkeerplaats om de parkeerdruk op te vangen. We hadden begrepen dat dit 
ook zo voorzien is. Daarnaast hopen we ook dat de voor de parking gelegen tramhalte in 
de toekomst geactiveerd wordt, zodat het park vlot bereikbaar wordt met de tram vanaf 
het rond punt van Wommelgem of vanuit Deurne Zuid. 
 
De stad Antwerpen heeft besloten om in de toekomst het betalend parkeren in Deurne in 
te voeren.  Er wordt in de nabije toekomst bekeken welke opties het Rivierenhof heeft 
om er voor te zorgen dat de bezoekersparkings niet volledig ingenomen zullen worden 
door mensen die het betaalparkeren proberen te ontvluchten, maar die geen 
parkbezoekers zijn.  Welke optie er best genomen wordt is nog niet bepaald, maar de 
piste van betalend parkeren moet hierbij zeker bekeken worden. 
 



 
BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

21ste jaargang, nr.41 (juni 2018) 
 

  
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
1858  

 

Het is geenszins de bedoeling om de oppervlakte van de parking uit te breiden ten koste 
van groene ruimte.  Bij een eventuele toekomstige heraanleg van de parking kan er 
gekeken worden of de ruimte geoptimaliseerd kan worden in functie van het aantal 
parkeerplaatsen, maar dat zal eerder beperkt zijn.   
 
Er zijn op dit moment twee plaatsen gereserveerd voor mindervaliden.  Deze plaatsen 
zijn voorzien van asfalt om ze rolstoelvriendelijker te maken. 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 11 mei 2018 
aan de deputatie 
over bouw nieuw provinciehuis 
 
De bouw van het provinciehuis is - na enige vertraging- bijna voltooid. 
Het toenmalige provinciebestuur vond dat het oude kantoorgebouw niet voldeed aan de 
huidige ( milieu)eisen en werd gesloopt. 
De aanvang van de nieuwbouw startte in oktober 2014 en de investering werd toen 
geraamd op circa 80 miljoen €. 
Midden oktober van dit jaar verhuizen een kleine 800 medewerkers van de centrale 
administratie en provinciale beleidsorganen naar het nieuwe kantoorgebouw. 
 
Daarom volgende vragen: 
 
Graag een overzicht van de belangrijkste meerwerken en de financiële gevolgen? 
Wat heeft deze -onvoorziene- meerkost veroorzaakt (duurdere bouwmaterialen, 
winterschade, gebrekkige communicatie,.....)? 
Welke en voor welk bedrag zijn er nog meerwerken ter bespreking met de aannemer? 
Wat is tot op heden de totale kostprijs en meerprijs van het nieuw provinciehuis? 
 
Antwoord van de deputatie (30 mei 2018): 
 
Graag een overzicht van de belangrijkste meerwerken en de financiële gevolgen? 
- Wat u als meerwerken aanduidt, wordt in onze werking en in onze financiële 
verslagen in twee rubrieken opgesplitst.  
Enerzijds zijn er de bedragen waarvan de uitvoering het geraamde overschrijdt omdat in 
de raming gewerkt is met <vermoedelijke hoeveelheden>.  Een voorbeeld hiervan is 
beton: omdat het onmogelijk te bepalen is hoeveel kubieke meter er dient aangevoerd 
te worden, werkt men met vermoedelijke hoeveelheden.  
Op 25 april 2018 had de overschrijding van vermoedelijke hoeveelheden een waarde van 
1.078.131,97 euro, BTW inclusief. De belangrijkste posten op het vlak van 
vermoedelijke hoeveelheden hebben te maken met de stabiliteit: de hoeveelheden beton 
en staal. 
- Een andere overschrijdingspost gaat om verrekeningen. 
Op 25 april 2018 waren er in totaal voor 4.096.267,37 euro verrekeningen genoteerd.  
Het gaat hier om een rist van grote en kleine aanpassingen: aanpassingen aan de 
nieuwe wetgeving, enkele zaken die niet voorzien waren in het dossier, veranderingen 
op vraag van de bouwheer - bijvoorbeeld  op het vlak van ICT en het intern GSM-
netwerk-,  aanpassingen om een aantal technisch noodzakelijke aspecten te actualiseren 
- bijvoorbeeld technische borden -, aanpassingen op het vlak van toegankelijkheid,  
aanpassingen omwille van nieuwe eigen inzichten - bijvoorbeeld binnenmuren op de 
waaierwerkverdiepingen -, nieuwe connectiepunten, detectoren en verlichting, … 
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Wat heeft deze -onvoorziene- meerkost veroorzaakt (duurdere bouwmaterialen, 
winterschade, gebrekkige communicatie,.....)? 
- De reden van de aanpassingen van de vermoedelijke hoeveelheden is intrinsiek 
aan de werkwijze, omdat de precieze omvang bij ontwerp nog niet in detail vastligt, 
gebeurt dit in uitvoeringsfase. 
- De reden voor de verrekeningen zijn zeer verschillend. Het kan gaan om 
aanpassingen aan de nieuwe wetgeving, niet voorziene elementen, veranderingen op 
onze vraag, voortschrijdend inzicht, … 
 
Welke en voor welk bedrag zijn er nog meerwerken ter bespreking met de aannemer? 
- Momenteel zijn er nog 604.871,04 euro aan kosten toe te wijzen of ter 
bespreking. Het gaat onder andere om aanpassingen van de glazen binnenwanden op de 
verschillende verdiepingen, bijkomende patchsnoeren, uitbreiding ICT-behoeften, 
bijkomende plaatsing van onderhoudsroosters, andere materiaalkeuzes voor  o.a. de 
keuken, andere keuzes voor veiligheid, - bijvoorbeeld een andere levenslijn op het dak. 
- Met de aannemer is ook nog een juridische discussie lopende, enerzijds omtrent 
de realisatie van het regelvlak van de buitenschil en de specifieke impact daarvan op 
termijn en kostprijs, en anderzijds over de gevraagde termijnverlenging. 
 
 
Wat is tot op heden de totale kostprijs en meerprijs van het nieuw provinciehuis? 
Tot op heden, cijfers 25 april 20187, is de meerprijs van het perceel ruwbouw en 
technieken 5.174.399,34 euro – dit is de som van overschrijding vermoedelijke 
hoeveelheden en verrekeningen - . Er zijn nog voor 604.871,04 € toe te wijzen. Het 
perceel werd toegewezen voor een bedrag van 72.758.133,81 euro. Het algemeen totaal 
is vandaag geraamd op 78. 537.404,19 of 7,9 % overschrijding van het oorspronkelijke 
toewijzingsbedrag. 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 22 mei 2018 
aan de deputatie 
over grondwaterpeil Rivierenhof 
 
Naar verluidt zou het grondwaterpeil in het Rivierenhof de laatste jaren dalen. Een daling 
van het grondwaterpeil kan negatieve gevolgen hebben voor het groen in het domein. 
Bovendien kan door een te lage grondwaterstand de kwaliteit van het water achteruit 
gaan. 
Graag antwoord op volgende vragen: 
 
-Wie volgt de evolutie van de grondwaterstanden op? 
-Welke maatregelen neemt de provincie om het grondwaterpeil  stabiel te houden? 
-Is het mogelijk opgepompt grondwater van nabijgelegen bouwwerven/ snelwegen af te 
leiden naar het park en daar te laten wegvloeien in de bodem? 
 
Antwoord van de deputatie (12 juni 2018): 
 
De grondwaterstand in het Rivierenhof wordt niet systematisch via peilbuizen 
bijgehouden.  Wel werd de vraag aan het PIH gesteld om een grondwatermodellering 
voor het Rivierenhof op te maken. 
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De waterhuishouding van het Rivierenhof wordt geregeld met een systeem van grachten 
en afsluitbare schotten (op het einde van de grachten en ter hoogte van de vijvers). In 
het najaar en de winter zorgt dit systeem voor de afvoer van overtollig water naar de 
Schijn. In het voorjaar wordt de afvoer afgesloten (met een via een klep afsluitbare 
buis) en wordt het water zo lang mogelijk vastgehouden in het grachtensysteem. 
 
Bij de werf aan de school Sint-Godelieve is opgepompt grondwater afgeleid naar het 
park. Het opgepompte water werd ter plaatse gebruikt om regelmatig de dichtbijgelegen 
bomen te bevloeien en de rest van het water werd in het grachtensysteem van het 
Rivierenhof gepompt, waar het verder kon bezinken, ter compensatie van het 
wegpompen van grondwater. Voor werven die verder van het park liggen is dit minder 
evident. Daarenboven moeten we opletten met de waterkwaliteit, zo is het bijvoorbeeld 
niet evident om in een ecologisch waardevolle gracht als de Herentalse Vaart, 
rechtstreeks grote hoeveelheden grondwater te pompen. 
 
Schriftelijke vraag van Kris Geysen 
van 30 mei 2018 
aan de deputatie 
over aankoop bus POA 
 
Tot voor kort had PIVA een busje ter beschikking om op POV ( praktijk op verplaatsing) 
te gaan. Helaas door een brand is dit busje niet meer beschikbaar. Via de verzekering is 
er geld vrij gekomen om een nieuw busje te kopen. 
De uitgebrande  bus bood plaats voor 24 leerlingen, wat overeen kwam met een 
klasgroep. 
De bus die ter vervanging wordt aangekocht biedt plaats voor 16 leerlingen en bijgevolg 
moet er een tweede busje mee rijden om praktijk op verplaatsing te organiseren. Dit zou 
komen omdat het APB POA een raamcontract heeft bij Opel en zij geen grotere bus 
kunnen leveren. 
Graag had ik een antwoord op volgende vragen: 

- Van wanneer dateert dit raamcontract ( indien er één is gelieve een kopie te 
bezorgen) en hoe lang loopt dit nog? 

- Als een raamcontract niet voldoet aan de vereiste die gewenst zijn, moet dan het 
raamcontract gevolgd worden? (  aantal leerlingen die moeten vervoerd worden) 

- Is de nieuwe bus reeds besteld? 
- Hoe komt het dat de raad van bestuur van het APB hiervan niet op de hoogte is? 
- De nieuwe “bestelde” bus zou een voertuig op diesel zijn daar de vorige op LPG 

was. Zijn er geen normen voorzien qua milieunormen in het raamcontract? 
 
Antwoord van de deputatie (18 juni 2018): 
 
In antwoord op deze schriftelijke vraag van 30 mei 2018 kunnen wij u bevestigen dat de 
aankoop van het busje wel degelijk in samenspraak met de directie van PIVA en de 
aankoper van PIVA gebeurde. Alle pro’s en contra’s werden in overweging genomen, 
waaronder ook het budget van PIVA. Op vraag van de afdeling Toerisme werd bovendien 
ook een geluidsinstallatie met micro voorzien zodat de bus uitgerust is om te kunnen 
gidsen. 
 
Van het 5de tot en met het 7de jaar telt PIVA 32 klassen. Hiervan hebben slechts 7 
klassen meer dan 16 leerlingen. Praktijkgroepen bestaan echter steeds uit maximum 12 
leerlingen. Het busje is dus perfect geschikt om op “POV” (praktijk op stage) te gaan en 
bovendien ook de begeleidende leerkrachten te vervoeren. 
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Wat betreft uw verwijzing naar een klasgroep 24 leerlingen, ook in dit geval volstond de 
uitgebrande bus niet, aangezien er dan geen plaats zou zijn voor de begeleidende 
leerkrachten.  
 
Het raamcontract bestelwagens (raamcontract bestelwagens is op te vragen bij de 
griffie) dateert van 15 maart 2018 (datum laatste wijziging). Duurtijd is normaliter 3 
jaar, tenzij het raamcontract wordt verlengd of een nieuw wordt opgemaakt. 
 
De huidige wet op overheidsopdrachten voorziet inderdaad dat men kan afwijken van 
het raamcontract. Gezien de grote kortingen in dit contract zou een afwijking een veel 
duurdere oplossing geweest zijn. Er werd immers een korting van 36% verkregen. 
 
Het busje werd gegund en besteld op 19 april 2018. Aan de raad van bestuur werd 
hierover niet gerapporteerd gezien voor aankopen onder de 30.000 EUR (exclusief btw) 
de directeur van het APB POA gemachtigd is om de gunning te doen. De kostprijs van 
het busje bedraagt 28.165,88 EUR. 
 
Het bestelde voertuig is inderdaad een voertuig op diesel. CNG was immers niet 
beschikbaar voor dit busje. Het aangekochte busje voldoet uiteraard wel aan de 
euronorm 6, wat toegang geeft tot de LEZ (lage emissie zone).  
Waar mogelijk opteren we voor CNG. Zo werden onlangs door het APB POA een 
bestelwagen (voor de campus Kapellen) en een frigowagen (voor PIVA) aangekocht die 
wel op CNG rijden. 
 
 
Schriftelijke vraag van Kris Geysen 
van 6 juni 2018 
aan de deputatie 
over verlofstelsels PIVA 
 
De laatste weken krijg ik heel wat berichten dat de samenwerking tussen de directie en 
het personeel binnen PIVA op vele vlakken mis loopt. 
Het gevolg hiervan is dat er heel wat personeelsleden voor volgend schooljaar een 
verlofstelsel hebben aangevraagd. 
Graag had ik een antwoord op volgende vragen: 

- Hoeveel personeelsleden hebben er voor volgend schooljaar een verlofstelsel 
aangevraagd? 

- Over welke verlofstelsels gaat het? 
- Kan u mij de cijfers geven van de aangevraagde verlofstelsels van de voorbije 5 

jaar? 
 
Antwoord van de deputatie (18 juni 2018): 
 
In het Provinciaal Instituut PIVA hebben 27 personeelsleden voor het schooljaar 2018-
2019 een verlofstelsel aangevraagd. 
 
De aangevraagde verlofstelsels zijn:  
 

- Afwezigheid verminderde prestaties 
- Verlof verminderde prestaties 
- Verlof wegens bijzondere opdracht 
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- Verlof wegens opdracht 
- Thematische loopbaanonderbrekingen  
- Verlof tijdelijk andere opdracht 

 
De cijfers van de verlofaanvragen binnen het Provinciaal Instituut PIVA van de voorbije 5 
schooljaren zijn: 
 

- 2017-2018: 22 
- 2016-2017: 17 
- 2015-2016: 43 
- 2014-2015: 35 

 
Wat betreft het schooljaar 2014-2015 betreft het hier het aantal aanvragen vanaf 1 
januari 2015. Voorheen werd bij de verlofaanvragen niet de onderwijsinstelling 
genoteerd waaraan het personeelslid is verbonden.  
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen 
van 18 juni 2018 
aan de deputatie 
over campagnebeeld 10 op 10 subsidies 
 
Op de provincieraad van 24 mei j.l. bevestigde de deputatie het hoofddoekenverbod in 
provinciale scholen. 
M.a.w geen religieuze of politieke symbolen aan/in schoolgebouwen. 
Nochtans prijkt op spandoeken voor een veilige schoolomgeving (10op10-project) een 
dame met hoofddoek. 
Het spandoek met logo van de provincie is bevestigd aan hekwerk van een Ekers 
schoolgebouw en geeft de indruk dat religieuze symbolen welkom zijn in het onderwijs. 
(ZIE FOTO) 
 
Graag antwoord op volgende vragen: 
Kunnen volgens het provinciebestuur dergelijke spandoeken niet verkeerd 
geïnterpreteerd worden? (geen verbod op religieuze symbolen) 
Waarom de keuze om een moslima af te beelden met hoofddoek voor een schoolproject 
verkeersveiligheid? 
 
Antwoord van de deputatie (2 juli 2018): 
 
Elke kleuter-, basis- en lagere school in de provincie Antwerpen kan zich inschrijven bij 
het 10op10-project. Secundaire scholen kunnen niet deelnemen aan het project. 
 
Met het 10op10-project helpt de provincie Antwerpen een school op weg naar een 
actieve verkeerswerking. Naast het geven van praktijklessen verkeer en een veilige 
schoolomgeving is ook een goede ouderbetrokkenheid een doelstelling van het 10op10-
project. Het spandoek heeft betrekking op de ouderbetrokkenheid. We willen alle ouders 
aansporen om samen te werken aan een betere verkeersveiligheid van onze kinderen. 
Met het beeld op het spandoek beogen we een realistische weerspiegeling van de 
(groot)ouders aan de schoolpoort. Het spandoek houdt geen verband met het verbod op 
religieuze symbolen in onze provinciale scholen. De realiteit is dat er in de provincie 
Antwerpen mama’s met een hoofddoek hun kinderen naar/van school brengen/halen. En 
deze realiteit hebben we op het spandoek weergegeven. 
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