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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/13 Mondiaal Beleid. Budget 2019. Budgetcode 
2019/64900000/16/0160 'Subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. 
Goedkeuring.

In het door de provincieraad op 23 november 2018 goedgekeurde budget 2019 van 
de provincie is onder budgetcode 2019/64900000/16/0160 een krediet van 
1.053.200 Euro uitgetrokken voor “subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking”. 
Dit krediet omvat alle subsidies binnen het Mondiaal Beleid. Het mondiaal beleid 
van de provincie ondersteunt gemeenten om een lokaal mondiaal beleid te voeren, 
ondersteunt ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, stimuleert en realiseert een 
educatief aanbod en geeft vorm aan de voorbeeldfunctie van de provincie omtrent 
Fairtrade en de globale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 
aanwending van de kredieten:

1. Onder beleidsdoelstelling “We verbeteren de leefomstandigheden van een 
bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire 
samenleving” wordt voor het actieplan “We ondersteunen de 
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en 
verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit en maken deze 
bekend” een totaalbudget voorzien van 677.200 Euro.

Dit actieplan omvat volgende acties gericht op ondersteuning van 
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden:

1.1. We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan 
ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal 
niveau binnen onze provincie (budget 317.200 Euro)

 Een nominatieve toelage van 3.000 Euro aan 11.11.11 voor Zuidprojecten in 
het kader van de 11.11.11 actie

 Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 
provincie Antwerpen (reglement) voor een totaalbedrag van 250.000 Euro

 Een budget van 64.200 Euro wordt voorzien voor toelages aan 
vrijwilligersorganisaties in de ontwikkelingssamenwerking (‘vierde pijlers’), 
de hogescholen en universiteiten die samenwerken aan 
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.



1.2. We bouwen onze structurele partnerschappen verder uit in Guatemala en de 
Filippijnen en focussen op bestuurskrachtversterking van lokale en provinciale 
besturen (budget 360.000 Euro)

 220.000 Euro voor het provinciaal zuidproject in Guatemala, uitgevoerd door 
de coöperatieve El Recuerdo (conform de samenwerkingsovereenkomst die 
op 25 januari 2018 in de provincieraad werd goedgekeurd)

 140.000 Euro voor het provinciaal zuidproject in de Filippijnen, uitgevoerd 
door de Philippines Permaculture Association (conform de 
samenwerkingsovereenkomst die op 22 februari 2018 in de provincieraad 
werd goedgekeurd)

2. Onder beleidsdoelstelling “We verhogen de betrokkenheid van de burger en de 
lokale besturen bij de Noord-Zuid-problematiek om zo de solidariteit met het 
Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen” wordt voor het 
actieplan “Door in te zetten op educatie- en sensibiliseringsactiviteiten willen we het 
draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie 
Antwerpen vergroten” een totaalbudget voorzien van 366.000 Euro.

Dit actieplan omvat volgende acties:

2.1. We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun mondiaal beleid 
(budget 25.000 Euro). 

 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 
(reglement): 25.000 Euro

2.2. We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking in de Provincie 
Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 
activiteiten op (budget 341.000 Euro)

Ter ondersteuning van gemeenten:
 Nominatieve toelage aan de vzw Mooov, die wereldfilms ter beschikking stelt 

van gemeenten: 85.000 Euro
 Subsidies aan mondiale evenementen, voornamelijk van gemeenten, ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (reglement): 40.000 
Euro

Educatie en sensibilisering:
 Subsidies aan bovenlokale mondiale en duurzame festivals (reglement): 

80.000 Euro
 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie (reglement): 

12.000 Euro
 Nominatieve toelage aan de vzw 11.11.11. voor de uitwerking van projecten 

van ontwikkelingseducatie: 45.000 Euro
 Nominatieve toelage aan de vzw Djapo voor hun aanbod aan scholen in de 

provincie : 15.000 Euro
 Nominatieve toelage aan de vzw Studio Globo voor hun aanbod aan scholen 

in de provincie: 25.000 Euro
 Nominatieve toelage aan de vzw Oxfam Wereldwinkels Antwerpen ter 

ondersteuning van hun scholenwerking: 5.000 Euro
 Nominatieve toelage voor de vzw Mundio voor de organisatie van de 

‘wereldmeerdaagse’ voor scholieren van de eerste graad middelbaar 
onderwijs: 15.000 Euro

Ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden:
 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor 

ontwikkelingssamenwerking: 13.600 Euro

Nog te bestemmen



 Een bedrag van 5.400 euro wordt niet bestemd

3. Vanuit Mondiaal beleid zijn we ook betrokken bij het actieplan omtrent ISO 
14001 (“De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het ISO 
14001 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze 
organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en 
onze evenementen. “)

Dit actieplan omvat immers deze actie: “We promoten, als Fair Trade Provincie, 
eerlijke handel als ontwikkelingsmodel en onderdeel van een breder duurzaam 
aankoopbeleid” (Budget: 10.000 Euro).

 Nominatieve toelage voor vzw Fair Trade Gemeenten: 10.000 Euro

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de volgende geraamde aanwending van de budgetcode 
2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het 
budget 2019:

 Subsidie van 3.000 Euro aan 11.11.11 voor Zuidprojecten in het kader van 
de 11.11.11 actie

 Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 
provincie Antwerpen (reglement) voor een totaalbedrag van 250.000 Euro

 Een budget van 64.200 Euro wordt voorzien voor toelages aan 
vrijwilligersorganisaties in de ontwikkelingssamenwerking (‘vierde pijlers’), 
de hogescholen en universiteiten die samenwerken aan 
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.

 Subsidie van 220.000 Euro voor het provinciaal zuidproject in Guatemala
 Subsidie van 140.000 Euro voor het provinciaal zuidproject in de Filippijnen, 
 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 

(reglement): 25.000 Euro
 Subsidie aan de vzw Mooov van 85.000 Euro
 Subsidies aan mondiale evenementen, voornamelijk van gemeenten, ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (reglement): 40.000 
Euro

 Subsidies aan bovenlokale mondiale en duurzame festivals (reglement): 
80.000 Euro

 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie (reglement): 
12.000 Euro

 Subsidie aan de vzw 11.11.11. voor de uitwerking van projecten van 
ontwikkelingseducatie: 45.000 Euro

 Subsidie aan de vzw Djapo van15.000 Euro
 Subsidie aan de vzw Studio Globo van 25.000 Euro
 Nominatieve toelage aan de vzw Oxfam Wereldwinkels van 5.000 Euro
 Nominatieve toelage voor de vzw Mundio van 15.000 Euro
 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor 

ontwikkelingssamenwerking: 13.600 Euro
 Subsidie aan de vzw Fair Trade Gemeenten van 10.000 Euro




