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Agenda nr. 4/2 Provinciale initiatieven. Raamakkoord over de relaties en de 
samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de 
Universiteit Antwerpen. Goedkeuring.

Historiek

In het meerjarenbudget van de provincie Antwerpen staat een bedrag van 
225.000,00 EUR ingeschreven op rekeningcombinatie 0590/649000/Subsidie aan 
de Universiteit Antwerpen voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek 
(N).

De provincie Antwerpen heeft reeds decennia een hechte samenwerking met de 
Universiteit Antwerpen. Dit vertaalt zich in een raamakkoord. De provincieraad 
keurde de samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit 
Antwerpen (2012-2018) goed in zitting van 28 juni 2012. Om de continuïteit van de 
samenwerking en de onderzoeksprojecten tijdig te garanderen, wordt aan de 
provincieraad gevraagd in te stemmen met een nieuw raamakkoord. Het nieuwe 
raamakkoord zal in werking treden op 24 januari 2019.

Nieuwe raamakkoord

Het nieuwe raamakkoord zet de samenwerking tussen de provincie Antwerpen en 
de Universiteit Antwerpen verder. De samenwerking omhelst onderzoek, onderwijs 
en materiële & logistieke samenwerking.

Wel worden enkele wijzigingen aan de samenwerking aangebracht. De grote 
wijzigingen zijn:

- Voortaan zullen de onderzoeksprojecten tweejaarlijks worden toegekend via 
thematische oproepen. In het huidige raamakkoord gebeurde dit jaarlijks. Door 
de onderzoeksprojecten tweejaarlijks toe te kennen beogen zowel de provincie 
Antwerpen als de Universiteit Antwerpen meer omvangrijke onderzoeksprojecten 
uit te voeren. De deputatie van de provincie Antwerpen en de Universiteit 
bepalen samen de economische en maatschappelijke thema’s waarvoor 
onderzoek noodzakelijk is. Dit zal gebeuren in de schoot van gezamenlijke 
stuurgroepen.

- In de meerjarenbegroting van de provincie Antwerpen wordt, op het budget van 
het beleidsdomein economie en innovatie, 225.000 EUR voorzien voor 
onderzoeksprojecten. Van dit budget kan jaarlijks maximaal 25.000 EUR worden 
ingezet voor de samenwerking opgezet tussen C-MAT en de provincie 



Antwerpen. C-MAT is verbonden aan het Departement Transport en Ruimtelijke 
Economie van de Universiteit Antwerpen. Dit was in het vorig raamakkoord 
opgenomen via een addendum. Dit wordt nu integraal in het nieuwe 
raamakkoord opgenomen. Minstens 50% van de resterende  beschikbare 
middelen wordt ingezet voor onderzoek met onmiddellijke praktische relevantie 
voor het beleidsdomein economie.

- Er worden geen provinciale doctoraatsbeurzen meer toegekend. Wel kan de 
provincie Antwerpen voortaan, in domeinen die voor haar van strategisch belang 
zijn, themata aanleveren voor master- en doctoraatsthesissen, eindwerken en 
stages.

- Het raamakkoord wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Wel kan het 
raamakkoord worden beëindigd door de provincie Antwerpen en/of de 
Universiteit Antwerpen, mits een opzegperiode van zes maanden.

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 over de relaties en de 
samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen.


