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Agenda nr. 11/2 Mondiaal Beleid. Goedkeuring van nieuw subsidiereglement 
ter bekendmaking van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen en aanpassing van bestaande 
reglementen. Goedkeuring.

Actieplannen:
- Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.
- Educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit en 

duurzame ontwikkeling.

Acties:
- We ondersteunen Zuidprojecten van derden met een draagvlak op 

bovenlokaal niveau binnen onze provincie.
- We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun Noord-Zuidbeleid.
- We ondersteunen en initiëren educatieve en sensibiliserende projecten met 

een bovenlokaal bereik.
- We investeren in mondiale duurzame festivals door in te zetten op de 

versterking van hun educatief aanbod en bijhorende communicatie.

De dienst Mondiaal Beleid heeft 4 reglementen voor projectsubsidies:
1. Ontwikkelingseducatie van bovenlokaal belang (goedgekeurd op 25/4/2013).
2. Lokale projecten van ontwikkelingseducatie (goedgekeurd op 27/11/2014).
3. Ondersteuning van mondiale en duurzame festivals in de provincie 

Antwerpen (goedgekeurd op 5/12/2014).
4. Ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden met draagvlak voor in 

de provincie Antwerpen (goedgekeurd op 27/10/2016).

In elk van deze reglementen wordt voorgesteld om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen op te nemen in de inhoudelijke beoordelingscriteria, om 
zo de projectindieners te stimuleren om aandacht te hebben voor dit nieuwe 
mondiale  kader voor duurzame ontwikkeling. Specifiek wordt gevraagd om het 
ingediende project inhoudelijk te koppelen aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen en hier ook over te communiceren met het doelpubliek.

Volgende toevoegingen worden ter goedkeuring voorgelegd:

- Definitie: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable 
Development Goals (SDG’s) zijn formeel aangenomen door de algemene 
vergadering van de VN als mondiaal kader om te werken aan duurzame 
ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar (agenda 2030) moeten 17 
SDG’s, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de 



mensheid te bevrijden van armoede en om de planeet terug op de koers 
richting duurzaamheid te zetten. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn, 
reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, 
het sociale en het ecologische aspect. Deze doelen vormen een unieke fusie 
van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en 
ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op 
‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel Zuiden moet 
gebeuren, maar over de hele planeet.

- Inhoudelijke beoordelingscriterium: Inhoudelijke link tussen het project en 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de mate waarin dit 
gecommuniceerd wordt.

Aanvullend op deze aanpassingen wil de dienst Mondiaal Beleid organisaties, ngo’s, 
scholen en gemeentebesturen stimuleren om specifieke acties op te zetten ter 
bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen 
zijn nog onvoldoende gekend bij een breed publiek en zijn nochtans een sterk 
uitgewerkt kader om over beleidsthema’s heen en in nieuwe 
samenwerkingsverbanden te werken aan een breder draagvlak voor een duurzame 
toekomst. Via een nieuw subsidiereglement kunnen organisaties een subsidie 
ontvang, tot 5.000 euro per project, om specifieke evenementen en acties op te 
zetten ter bekendmaking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan een 
breed publiek.
Dit nieuwe reglement omvat de volgende voorwaarden:

- Dit reglement is bedoeld voor organisaties, besturen en scholen met adres 
binnen de provincie Antwerpen of met aantoonbare link met onze provincie 
via bv de aanwezigheid van steuncomités.

- Het project dient binnen de provincie Antwerpen plaats te vinden.
- Het project dient een mediastrategie te ontwikkelen om ook in hun bredere 

communicatie bekendmaking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
te realiseren

- Het project moet laagdrempelig en toegankelijk zijn qua opzet zowel in het 
inhoudelijke discours als in de geleverde inspanningen om kansengroepen te 
bereiken en hen deelname te faciliteren.

- Het aantal en de aard van de samenwerkingsverbanden, in het bijzonder 
met actoren die niet tot de traditionele Noord-Zuidsector behoren wordt 
zwaarder gewogen.

- De framing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is zodanig dat de 
projecten het doelpubliek toestaan om inzicht te krijgen in de agenda 2030, 
de rol van zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden en de actieve 
rol die nodig is ter realisatie van de doelstellingen voor zowel burgers, 
verenigingen, bedrijven, scholen en overheden.

- Er is een maximum subsidiebedrag van 5.000 euro per project en een 
aanvragende organisatie kan maar maximaal betoelaagd worden tot 
20.000 euro per jaar binnen dit subsidiereglement.

Voor deze veranderingen vragen we toestemming van de raad.
De aangepaste reglementen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:



Enig artikel:
De provincieraad stemt in met het nieuwe subsidiereglement ter bekendmaking van 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de voorgestelde wijzigingen in de 
reglementen van de dienst Mondiaal Beleid.


