
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 mei 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/1 Budget 2018. Exploitatiebudget – Beleidsdomeinen 
Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 
0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring.

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’.

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid

 Project Mini-ondernemingen (schooljaar 2018-2019) (deelbudget 30.000 
EUR)

In het schooljaar 2017-2018 zijn er in de provincie Antwerpen 184 mini-
ondernemingen opgericht. De provincie Antwerpen telt daarmee het hoogste aantal 
mini-ondernemingen van Vlaanderen. Het project ‘Mini-ondernemingen’ is een 
initiatief van de vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) dat gesteund wordt 
door de provincie Antwerpen.
Vlajo heeft als missie om studerende jongeren hun eigen potentieel aan 
ondernemende competenties te leren ontdekken en ontwikkelen. De mini’s hebben 
als doel de jongeren (17-18-jarigen) warm te maken voor het ondernemerschap. In 
kleine groepen stampen zij een onderneming uit de grond en beheren ze een eigen 
onderneming van a tot z. Zij doorlopen dezelfde taken en activiteiten als in een 
reële onderneming: aandelen verkopen, vergaderen, reclame maken een 
boekhouding bijhouden en niet te vergeten: produceren en verkopen van 
producten. Tijdens een provinciale finale wordt gestreden voor de titel van ‘Beste 
provinciale mini-onderneming’.

De werking van Vlajo wordt verdeeld over de Vlaamse provincies en per provincie is 
een regioteam actief met aan het hoofd een regiomanager. Momenteel zijn er 
binnen de provincie Antwerpen vier coördinatoren werkzaam (drie voltijds en één 
deeltijdse coördinator (70%): twee bij VKW en telkens één bij VOKA – Kempen en 
Mechelen. De loonkost (geraamd op ongeveer 150.000 EUR) van deze 
coördinatoren wordt gedragen door de Vlaamse overheid. De kosten voor het 
volledige project (exclusief loonkost) in de provincie Antwerpen worden geraamd op 
62.000 EUR. Deze kosten situeren zich voornamelijk in de organisatie van regio-
activiteiten en events, opleidingskosten voor de leercoaches, organisatie van 
innovatiekampen voor de mini’s en materiaal- en promotiekosten.



Voorgesteld wordt om voor het project Mini-ondernemingen (schooljaar 2018 – 
2019) een bedrag van 30.000 EUR uit te trekken voor de vzw Vlaamse Jonge 
Ondernemingen (Vlajo). In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement 
van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 
op 30 september 2019 toe te komen op de dienst economie en internationale 
samenwerking.

 Project Vliegende StartersBrigade (deelbudget 40.000 EUR)

Het project ‘Vliegende StartersBrigade’ van VOKA - Kamer van Koophandel 
Antwerpen-Waasland heeft tot doel het ondernemerschap bij schoolgaande 
jongeren te bevorderen. Het is een laagdrempel initiatief gericht op 
laatstejaarsstudenten ASO, BSO en TSO en het is een netoverschrijdend project dat 
zich uitstrekt over heel de provincie Antwerpen. Het project bouwt zo een brug 
tussen onderwijs en het ondernemerschap.

De Vliegende StartersBrigade organiseert inspiratie- en informatiesessies over 
zelfstandig ondernemen voor laatstejaarsstudenten waarbij de focus bij de 
inspiratiesessies voornamelijk ligt op het motiveren van de ‘goesting-factor’ en het 
uitwerken van een business strategie. De focus bij de informatiesessies ligt 
voornamelijk op de rechten en plichten van zelfstandige ondernemers en de 
verschillende (administratieve) zaken die komen kijken bij de effectieve opstart van 
een onderneming.

Met het project ‘Vliegende StartersBrigade’ willen de 2 arrondissementele VOKA – 
Kamers van Koophandel van de provincie Antwerpen (Antwerpen-Waasland en 
Mechelen-Kempen) ook verder een neutraal webplatform uitbouwen waar jongeren 
en leerlingen van het secundair onderwijs alles omtrent ondernemerschap kunnen 
terugvinden zoals ‘inspiratiefilmpjes’, cases en vaak gestelde vragen. Dit schooljaar 
zullen er ook “train-the-trainer”-sessies worden aangeboden. Leerkrachten zijn 
cruciaal in het stimuleren van ondernemerschapsvaardigheden en 
ondernemerschap bij hun leerlingen. Via interactieve workshops voor leerkrachten 
ontdekken zij hoe ze ondernemerschap kunnen incorporeren in hun normale lessen 
en hoe ze jongeren de juiste competenties kunnen aanleren.

De volledige kosten van de 2 arrondissementele VOKA – Kamers van Koophandel 
van de provincie Antwerpen voor het project ‘Vliegende StartersBrigade’ worden 
geraamd op 50.000 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk in de 
opname en montage van de ‘inspiratiefilmpjes’, onderhoud en update website en 
promotiekosten. De personeelskosten situeren zich voornamelijk in de organisatie 
van een 100-tal inspiratie-en informatiesessies over zelfstandig ondernemen. 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Vliegende StartersBrigade’ een bedrag van 
40.000 EUR uit te trekken voor de vzw VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-
Waasland.

 Project Leercentrale geothermie en warmtenetten (deelbudget 51.750 EUR)

Eind 2018 zal de geothermiecentrale Balmatt (Mol), inclusief de aansluiting op het 
warmtenet van VITO en SCK, officieel in gebruik worden gesteld. Reeds bij aanvang 
van het project (2014) werd er veel aandacht besteed aan het maatschappelijk 
draagvlak van dit innovatief project. Voor de jongeren werd, in het kader van het 
provinciaal ondersteunde project “Geothermie voor STEM”, een specifiek 
programma voor interactieve rondleidingen opgestart. Voor leerlingen uit het 
middelbaar onderwijs is een bezoek aan de centrale een unieke gelegenheid om 



met deze nieuwe technologieën in de praktijk in contact te komen en hun talenten 
te exploreren. 

Voor geothermie is 2018 een kanteljaar: voor het eerst zal in Vlaanderen (in de 
provincie Antwerpen) een geothermiecentrale gekoppeld aan een warmtenet in 
werking zijn. We kunnen dan ook verwachten dat, naast de scholen, ook heel wat 
andere groepen (burgers, overheden, ondernemers,…) zullen willen kennis maken 
met deze innovatieve infrastructuur. Om hieraan tegemoet te komen is het evenwel 
noodzakelijk om de nodige infrastructuur voor deze rondleidingen te voorzien die 
nog verschillende jaren in deze vorm zal gebruikt worden. De realisatie hiervan is 
het doel van deze projectaanvraag.

Voor de bezoeker (de omgeving, het onderwijs, bedrijven, overheden, 
verenigingen, investeerders, toekomstige gebruikers, … ) wordt dit een boeiende 
kennismaking met de concepten van diepe geothermie en warmtenetten die hier 
concreet zijn gerealiseerd en op een zeer bevattelijke wijze worden 
gedemonstreerd.  Deze leercentrale is hopelijk de eerste in een lange rij van 
toekomstige centrales maar zal anderzijds uniek zijn omdat het een 
demonstratiecentrale is (voldoende ruimte, nabijheid van VITO en onderzoekers, 
…). 

Door interactieve workshops en door middel van attractieve presentaties, unieke 
demonstratiescenes en een tentoonstelling willen we leerlingen laten kennis maken 
met geothermie en warmtenetten, inclusief de mogelijke implicaties op gebied van 
klimaatverandering en de creatie van een groene chemie-industrie. Dit project is 
niet alleen gericht op STEM-richtingen maar beoogt ook om de interesse van 
andere richtingen in wetenschappen en techniek te intensifiëren of groepen van 
buiten het onderwijs op een attractieve wijze te laten kennismaken met geothermie 
en warmtenetten.

De volledige kosten voor het project ‘Leercentrale geothermie en warmtenetten’ 
worden geraamd op 117.500 EUR. De investeringskosten bedragen 95.750 EUR en 
situeren zich voornamelijk in de transitie van de oude demonstratie-infrastructuur 
naar een up-to-date en innovatieve infrastructuur. De personeelskosten 
(10.000 EUR) situeren zich voornamelijk in de organisatie van interactieve 
workshops en uitwerking van nieuwe rondleidingen. De werkingskosten tenslotte 
bedragen 11.750 EUR. 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Leercentrale geothermie en warmtenetten’ 
een bedrag van 51.750 EUR uit te trekken voor de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO).

 Project Us By Night (deelbudget 22.500 EUR)

Us By Night is een driedaags design & creativiteit festival te Antwerpen. De 
doelstelling van Us By Night is een platform ontwikkelen waar creatievelingen, 
studenten en professionals elkaar ontmoeten, delen, overleggen en 
samenwerkingen opzetten. Een platform dat inspireert en talenten helpt 
ontwikkelen. Voor de matchmaking tussen afstudeerders en het professionele 
werkveld wordt er gemikt op studenten uit de creatieve richtingen van KdG, AP, UA 
en St-Lucas. Voor de bedrijvenzijde mikt Us By Night op een diverse groep van 
bedrijven uit verschillende sectoren (o.a. VRT, Mortier Brigade, Enthoven, LDV, AED 
Studios, Barco, Philips Innovation, …).

De eerste editie vond plaats in 2016 onder de koepel van ‘Born In Antwerp’ dat 
gedurende één jaar creatief ondernemerschap in Antwerpen in de kijker zette. Het 



festival is op slechts twee edities tijd uitgegroeid tot een klinkende naam op lokaal, 
bovenlokaal en internationaal vlak. Dit jaar vindt de derde editie van ‘Us By Night’ 
plaats van 22 t/m 24 november 2018 in Parkloods Noord te Antwerpen. Het festival 
omvat zowel lezingen van prominente sprekers (nationaal en internationaal), 
netwerkopportuniteiten, een design markt met lokaal talent en entertainment. De 
bezoekers van ‘Us By Night’ zijn professionals, kleine zelfstandigen, kleine bedrijven 
en grote studio’s uit de toegepaste creatieve sectoren maar ook uit bijvoorbeeld de 
reclame- en marketingwereld. Een belangrijke missie is eveneens het inspireren 
van studenten of jonge starters. De vorige editie was een groot succes met een 
4.800-tal bezoekers uit meer dan 20 verschillende landen. De talentmatchmaking 
tussen de internationale en lokale creatievelingen is van onschatbare waarde voor 
onze eigen talenten.

Het project ‘Us By Night’ sluit volledig aan op het economisch speerpuntenbeleid 
van de provincie Antwerpen, met name de creatieve industrie, zoals beschreven in 
de beleidsbrief “economie, innovatie en internationale samenwerking”. Bij deze 
editie wordt onder andere ook samengewerkt met sectorondersteunende 
organisaties als Antwerp. Powered By Creatives, Flanders DC en POM Antwerpen.

De totale projectkosten voor het project ‘Us By Night’ worden geraamd op 
461.000 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Us By Night’ een bedrag van 
22.500 EUR te voorzien van het budget 2018 ten behoeve van POM Antwerpen.

 Project Samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by Creatives’ 
(deelbudget 50.000 EUR)

Het samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by Creatives’ (APBC) werd 
opgestart en gelanceerd in 2014. APBC is een samenwerkingsverband tussen 
Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, Designcenter de Winkelhaak, Universiteit 
Antwerpen, Antwerp Management School, Sint-Lucas Antwerpen en de Karel de 
Grote-Hogeschool. APBC wil kruisbestuivingen stimuleren tussen klassieke en 
creatieve bedrijven. Het moedigt ondernemers aan om te innoveren en helpt 
creatieve bedrijven om te groeien.

In de provincie Antwerpen zijn de creatieve industrieën een belangrijke sector qua 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Naast mode is design een belangrijke 
subsector binnen de creatieve industrie in de provincie Antwerpen. Aangezien er 
voor de subsector mode reeds bestaande en succesvolle initiatieven voorhanden 
zijn, werd beslist om de focus binnen de creatieve industrie te leggen op design. 

Samen met de partners ziet de POM Antwerpen het dan ook als haar taak om de 
designsector haar groeipotentieel ten volle te laten benutten. Door een éénduidig 
beleid te voeren, en de sector te ondersteunen daar waar nodig, kan de overheid 
een verschil maken in het aanreiken van opportuniteiten en het ongedaan maken 
van de huidige versnippering. Op langere termijn beoogt ‘Antwerp. Powered by 
Creatives’ concrete resultaten te boeken op volgende vlakken:

 hecht netwerk van creatieve ondernemers dat zichzelf kan voeden 
met kennis en kan ondersteunen waar nodig;

 creatieve sector met een sterke ondernemingszin;
 bewuste houding van meer traditionele industrieën ten opzichte van 

de toegevoegde waarde van design binnen hun domein;
 concrete samenwerkingen tussen de creatieve en eerder traditionele 

sectoren rond bedrijfsinnovatie;
 Antwerpen wereldwijd gekend maken om zijn innovatieve en 

talentvolle ontwerpers.



De kern van het project is de website www.antwerppoweredbycreatives.be (met 
zijn subpagina’s) en de besloten facebookgroep, wat een forum is waar alle 
ontwerpers uit de provincie Antwerpen vragen kunnen stellen, ideeën kunnen 
lanceren, evenementen kunnen aanmaken en ervaringen kunnen delen. Dit is dan 
ook het voornaamste communicatiekanaal van ‘Antwerp. Powered by Creatives’. 
Daarnaast zal ook ingezet worden op sociale media en zal er bij een concreet 
evenement ook in beperkte mate gebruik gemaakt worden van drukwerk en 
mailings. Tot slot is het eveneens de bedoeling om onze primaire doelgroep 
regelmatige updates te bezorgen aan de hand van nieuwsbrieven waarop zij 
kunnen inschrijven.

De totale projectkosten voor het samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by 
Creatives’ bedragen 155.000 EUR. Zowel provincie Antwerpen en stad Antwerpen 
zullen elk 50.000 EUR bijdragen ter financiering van APBC. Voorgesteld wordt om 
voor het samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by Creatives’ een bedrag van 
50.000 EUR te voorzien van het budget 2018 ten behoeve van POM Antwerpen. In 
afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.

 Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Versterking community en 
verbreden netwerk (deelbudget 39.950 EUR).

Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen zet in op het uitbouwen van 
kennisclusters binnen Health, IT en Environment. Het versterken van het 
ondernemerschap is één van de prioritaire doelstellingen van het Wetenschapspark 
Universiteit Antwerpen. Daarnaast wordt ingezet op de clustering van 
kennisintensieve bedrijven en daaraan gekoppeld het bevorderen van innovatie. Op 
termijn is de belangrijkste succesfactor van het Wetenschapspark de mate waarin 
we er in slagen daadwerkelijke R&D gedreven spelers aan te trekken die in 
samenwerking met de Universiteit Antwerpen onze provincie verder op de kaart zet 
als dynamische vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven.

Met het oog op de ontwikkeling van de daartoe noodzakelijke tools werkt het 
Universitair Bedrijven Centrum Antwerpen (UBCA vzw) samen met POM Antwerpen 
en UBIS nv. POM Antwerpen garandeert de continuering van de activiteiten richting 
ondernemers door de aanwerving van een full-time community manager. De 
ondersteuning die UBIS verleent in dit partnerschap situeert zich voornamelijk in 
het logistieke faciliteren en het inzetten van haar partnernetwerk. UBCA vzw 
realiseert met deze partners gezamenlijk twee grote activiteitenpakketten rond 
enerzijds versterking Community anderzijds rond verbreding netwerk.

1) Versterking Community

- Organisatie van ‘Harriet Connect Cafés’: een ondernemer, onderzoeksgroep 
of andere sprekers worden voor het voetlicht geplaatst.

- Organisatie netwerkevenement ‘Back2Work’. Er wordt gestreefd naar zo’n 
200 aanwezigen.

- Interne dynamiek versterken door middel van een eigen, interne 
communicatietool (intranet), zodat bedrijven makkelijk de weg vinden naar 
elkaar en de aangeboden diensten.

2) Verbreden netwerk

- Versterken van de samenwerking AUHA door middel van de opmaak van een 
(digitale) brochure waar de samenwerkingsmogelijkheden worden 

http://www.antwerppoweredbycreatives.be


opgenomen die tussen de onderzoeksgroepen van de Universiteit kunnen 
plaatsvinden met deze van de hogescholen.

- Contacten faciliteren door de organisatie van events in het kader van 
‘Inspiring Speeches’.

- Verspreiden van promomateriaal.

- Organisatie van ‘Open Coffee’s’ waar de samenwerking wordt gezocht met 
de ondernemers uit de Rupelstreek.

Voorgesteld wordt om voor de realisatie van de acties binnen het project 
‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen - Versterking community en verbreden 
netwerk’ een bedrag van 39.950 EUR te voorzien ten behoeve van UBCA vzw. In 
afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.

 Project Antwerp.SRL (deelbudget 30.000 EUR)

Antwerp Smart Region Link vzw (Antwerp.SRL) is een netwerkorganisatie waarin de 
kruisbestuiving tussen kenniswerkers (Universiteit Antwerpen), beleidsmakers en 
ondernemers (Voka) centraal staat. Antwerp.SRL bestaat sinds 2012 en vindt zijn 
oorsprong in een reeds langer bestaande, meer generieke samenwerking tussen 
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de Universiteit Antwerpen. 
De bedoeling is actief bij te dragen tot de ontwikkeling van een competitief en 
innovatief ecosysteem in de Antwerpse regio, middels enerzijds het ruim bekend 
maken van samenwerkingsopportuniteiten tussen bedrijven en de universiteit, en 
anderzijds het identificeren en stimuleren van economische groeipolen waarnaar 
valorisatiegericht wetenschappelijk onderzoek kan georiënteerd worden.

Onderzoekers die willen valoriseren moeten in Antwerp.SRL een breed netwerk van 
bedrijven uit de regio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen vinden. Bedrijven moeten 
in Antwerp.SRL een platform vinden dat hen toelaat hun verwachtingen en noden 
met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten kenbaar te 
maken aan academische onderzoekers die het potentieel hebben hen de 
oplossingen te bieden. Aangezien het academisch onderzoek per definitie streeft 
naar bundeling van kennis, wordt daarbij bij voorkeur gekeken naar samenwerking 
met andere kennisinstellingen en onderzoekscentra gelegen in dezelfde regio.

Hiermee sluit het model dat Antwerp.SRL voor ogen heeft meteen perfect aan bij de 
triple-helix strategie voor regionale economische ontwikkeling (kennisinstellingen-
overheid-bedrijfsleven) die ook door de Vlaamse overheid als leidraad wordt 
genomen. Aangezien de provincie Antwerpen het overheidsniveau is dat het nauwst 
aansluit bij de geografische omschrijving van onze doelgroep, is de provincie de 
meest aangewezen en logische partner om een triple-helix model vorm te geven. 
Met de POM Antwerpen wordt reeds intensief samengewerkt voor de uitbouw van 
het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel en in het kader van de 
incubator UBIS, twee projecten die kaderen binnen de doelstellingen van 
Antwerp.SRL.

Eind 2014 werd een nieuwe coördinator bij Antwerp.SRL aangesteld en daarmee 
werd ook een nieuw lanceringstraject gedefinieerd, waarbij ingezet wordt op een 
doorgedreven online communicatiestrategie. Anwerp.SRL wil ook verder generieke 
en themaspecifieke evenementen (met de focus gericht op bijv. logistiek en 
chemie) organiseren. De multidisciplinaire aanpak (betrokkenheid van verschillende 
faculteiten en bedrijven uit diverse sectoren) werd als doeltreffend beschouwd en 
tevens een model voor toekomstige evenementen.



De kosten voor het project ‘Antwerp.SRL’ worden geraamd op 55.000 EUR. Deze 
kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor coördinator/expert 
marketing & communicatie) en kosten verbonden aan het organiseren van 
evenementen & marketingcommunicatie. 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Antwerp.SRL’ een bedrag van 30.000 EUR 
te voorzien ten behoeve van de vzw Antwerp Smart Region Link. In afwijking van 
artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 
verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 toe te komen op de dienst 
economie en internationale samenwerking.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 mei 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1: 
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Vlaamse Jonge 
Ondernemingen (project ‘Mini-ondernemingen schooljaar 2018-2019’), vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Antwerpen-Waasland (project ‘Vliegende StartersBrigade’) vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 51.750,00 EUR aan de Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek (project ‘Leercentrale geothermie en warmtenetten’) 
vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van 
het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 
(ramingsnummer 2018160135).

Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 22.500,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Us By Night’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).

Artikel 5:
Ingestemd wordt met een subsidie van 50.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by Creatives’) vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 



2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.

Artikel 6:
Ingestemd wordt met een subsidie van 39.950,00 EUR aan vzw Universitair 
Bedrijvencentrum Antwerpen (project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. 
Versterking community en verbreden netwerk’) vanuit het verdeelkrediet 
‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 
ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.

Artikel 7:
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Antwerp Smart 
Region Link (project ‘Antwerp.SRL’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder 
budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.


