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Agenda nr. 4/1 Provinciale initiatieven. Raamakkoord tussen de provincie 
Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek (VITO). Goedkeuring.

In zitting van 23 oktober 2014 keurde uw raad het raamakkoord (2014-2018) 
tussen de provincie Antwerpen en VITO goed. Met dit raamakkoord geeft de 
provincie Antwerpen vorm aan haar economisch- en innovatiebeleid. Het versterken 
van het economisch weefsel, arbeidsmarkt, innovatie, ondernemerschap en het 
energievraagstuk zijn essentiële randvoorwaarden voor een duurzame economische 
groei. De provincie Antwerpen kiest resoluut voor een triple helix –samenwerking 
(overheid – kennisinstellingen – bedrijfsleven). De provincie Antwerpen sluit zich 
hier aan bij zowel de Europese als de Vlaamse beleidstendensen.

Vanuit het provinciaal beleidsdomein economie en innovatie wordt de triple helix 
samenwerking nog versterkt. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO nv), die sterk in de provincie Antwerpen is verankerd, vormt hierbij een 
quasi natuurlijke partner van ons provinciebestuur. Beiden schrijven zich in op de 
Europese en Vlaamse slimme specialisatiestrategie en hun taakstellingen zijn 
complementair bij het uitbouwen van sterke provinciale economische en 
innovatieve clusters. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het 
verduurzamen van het energielandschap in de provincie. Om de samenwerking te 
verankeren, wordt voorgesteld om het raamakkoord met VITO te bestendigen.

Het ontwerp raamakkoord dat aan de provincieraad wordt voorgelegd telt 10 
artikelen :

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 2: Inhoudelijke bepalingen inzake de samenwerking tussen de partijen
 deze bestaat uit:

o Wetenschappelijk onderzoek (werking is analoog met het 
raamakkoord Universiteit Antwerpen)

o een permanente beleidsondersteuning. VITO stelt hiervoor 
halftijds 1VTE ten dienste van de provincie. Deze halftijdse VTE 
staat tevens in voor de coördinatie van deze samenwerking. 

o een facultatieve beleidsadvisering en beleidsondersteuning op 
expliciete vraag van de provincie.

o dienstverlening, materiële en logistieke samenwerking.

Artikel 3: Overlegstructuur 



 De provincie Antwerpen en VITO zetten een structureel overleg op en 
minstens één overleg per jaar tussen de gedeputeerde voor economie 
en de gedelegeerd bestuurder van VITO. 

Artikel 4: De rol van de coördinator
 voor de coördinatieopdracht stelt VITO maximaal één halftijdse VTE 

aan. De taken omvatten:
o Initiëren, vorm geven en opvolgen van onderzoeksprojecten
o Permanente beleidsondersteuning zoals beschreven in artikel 3.2
o Faciliteren van facultatieve beleidsondersteuning en advies
o Organisatie van overlegmomenten

Artikel 5: Promotie en communicatie

Artikel 6: Financiële verbintenissen tussen de partijen
 de provincie Antwerpen schrijft vanaf 2019 jaarlijks een nominatieve 

subsidie van 100.000 EUR in het meerjarenbudget ten behoeve van 
VITO. Hiermee wordt het huidige engagement van de Provincie 
Antwerpen verdergezet. Bijkomend wordt in het nieuw raamakkoord  
de mogelijkheid opgenomen om het budget, vanaf het budgetjaar 
2020, te indexeren. Dit kan enkel mits akkoord van beide partijen. 
Elke indexering zal aan de provincieraad worden voorgelegd in het 
kader van de jaarlijkse budgetbesprekingen.

 VITO reserveert een jaarlijkse financiële bijdrage om de 
beschikbaarheid van een coördinator te verzekeren. De 
beschikbaarheid van de coördinator wordt gegarandeerd voor een 
halftijdse opdracht.

Artikel 7: Algemene bepalingen en wettelijk kader

Artikel 8: Toepasselijk recht – Betwistingen

Artikel 9: Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst
 het raamakkoord kan in gezamenlijk overleg opnieuw onderhandeld en 

aangepast worden.

Artikel 10: Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst
 Het raamakkoord treedt in werking na goedkeuring door de provincie 

en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst kan 
stopgezet worden na onderling overleg en indien één van beide 
partijen tijdig, zijnde minimaal 4 maanden voor het beëindigen van 
een budgetjaar, schriftelijk aangeeft het raamakkoord te willen 
beëindigen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 10 januari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan het raamakkoord tussen de Provincie Antwerpen 
en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).




