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Agenda nr. 1/2 Mondiaal Beleid. Budget 2019. Budgetcodes 
2019/64900000/16/0160 en 2019/61300000/16/0160. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

Situatieschets
In het door de provincieraad op 23 november 2018 goedgekeurde provinciale 
budget 2019 is onder budgetcode 2019/64900000/16/0160 een krediet van 
1.053.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking”. 
Dit krediet omvat alle subsidies binnen het Mondiaal Beleid.

De provincieraad stemde op 28 februari 2019 in met de verdeling met de 
onderstaande geraamde aanwending van de kredieten van de budgetcode 
2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’:

 Subsidie van 3.000 EUR 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 EUR

 Een budget van 64.200 EUR 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 EUR voor het provinciaal Zuidproject in Guatemala
 Subsidie van 140.000 EUR voor het provinciaal Zuidproject in de Filippijnen, 
 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 

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

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (reglement): 
40.000 EUR

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

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

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

 Subsidie aan de vzw Djapo van15.000 EUR
 Subsdie aan de vzw Studio Globo van 25.000 EUR
 Nominatieve toelage aan de vzw Oxfam Wereldwinkels van 5.000 EUR
 Nominatieve toelage voor de vzw Mundio van 15.000 EUR



 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor 
ontwikkelingssamenwerking: 13.600 EUR

 Subsidie aan de vzw Fair Trade Gemeenten van 10.000 EUR

Naar aanleiding van het bestuursakkoord 2019-2024 werd vastgesteld dat dit 
budget niet volledig kan aangewend worden zoals voorzien. Daarom werd in de 
provincieraad van 26 september beslist om deze middelen gedeeltelijk te 
herbestemmen.

Voorstel tot bijkomende herbestemming van saldo

In dit besluit stellen we nog aanvullende herbestemmingen voor, zodat de middelen 
van mondiaal beleid volledig binnen dit beleidsdomein ingezet kunnen worden. 
Daarom worden ook werkingskosten via budgetcode 2019/61300000/16/0160 
herbestemd. 

We stellen de volgende gewijzigde geraamde aanwending van de kredieten voor: 
1. een nominatieve toelage aan de vzw IPIS, voor hun werking, van 10.000 EUR
2. een verhoging van de subsidies aan bovenlokale projecten van 

ontwikkelingseducatie (reglement) met 4.133 EUR, 
3. een verhoging van de subsidies voor projecten ter bekendmaking van de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) met 2.893 EUR,
4. het lidmaatschap van The Shift, SDG-netwerkorganisatie, 1.500 EUR 
5. algemene werkingsmiddelen om de beleidsdoelstellingen i.v.m. SDG’s te kunnen 

realiseren, voor 38.111 EUR 

3. Toelichting bij de voorgestelde herbestemming, per onderdeel

3.1. een nominatieve toelage aan de vzw IPIS van 10.000 EUR

International Peace Information Service of Internationale 
Vredesinformatiedienst (IPIS vzw) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat 
informatie, analyse en capaciteitsversterking op maat voorziet ter ondersteuning 
van vrede, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Deze organisatie heeft een 
sterke internationale reputatie opgebouwd, en kon de voorbije jaren telkens 
rekenen op een werkingstoelage van 10.000 EUR.
Er wordt voorgesteld om ook in 2019 voor het laatst deze toelage te voorzien.

2. een verhoging van de Subsidies aan bovenlokale projecten van 
ontwikkelingseducatie (reglement) met 4.133 EUR

Op deze subsidielijn werden meer subsidiedossiers ingediend dan bij de 
begrotingsopmaak voorzien. Om de ingediende dossiers te kunnen subsidiëren, 
werd daarom in de provincieraad van september al een verhoging met 5.000 EUR 
goedgekeurd. Ondertussen bereikte ons nog een bijkomende subsidieaanvraag. Om 
hiervoor de nodige middelen te voorzien, stellen we voor om dit budget met 
4.133 EUR te verhogen. Dit subsidiereglement werd opgeheven met ingang van 
1 januari 2020.

3. een verhoging van de Subsidies voor projecten ter bekendmaking van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) met 2.893 EUR

Ook op deze subsidielijn werden meer subsidiedossiers ingediend dan bij de 
begrotingsopmaak eind 2018 was voorzien. Om de huidige ingediende dossiers te 
kunnen subsidiëren, stellen we voor om dit budget met 2.893 EUR te verhogen. 
Ook dit subsidiereglement werd opgeheven met ingang van 1 januari 2020.



4. het lidmaatschap van The Shift, SDG-netwerkorganisatie, 1.500 EUR

Met het bestuursakkoord zet de provincie in op de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): “De provincie Antwerpen onderschrijft de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties.” De 
SDG’s sluiten mooi aan bij de missie en visie van de provincie Antwerpen. We 
dragen vanuit vele beleidsdomeinen bij aan de realisatie van de SDG’s, en maken 
deze inspanningen ook zichtbaar.
Het is dit opzicht zinvol om deel uit te maken van The Shift. Dit wordt daarom 
voorgesteld. The Shift is het belangrijkste SDG –netwerk, waar bedrijfsleven, 
overheden en social profit ervaringen uitwisselen en samen bijdragen aan de 
SDG’s. De nodige middelen worden voorzien in de werkingsmiddelen.

5. algemene werkingsmiddelen om de beleidsdoelstellingen i.v.m. SDG’s te kunnen 
realiseren, voor 38.111 EUR

In dezelfde context situeert zich de intentie om ons voor de interne vertaling van 
een actief SDG-beleid te laten begeleiden door organisaties die hiervoor de nodige 
expertise hebben, zoals CIFAL en de UNDP. Om de beleidsambities omtrent de 
SDG’s te realiseren werd een projectplan uitgewerkt met drie projectresultaten: (1) 
de de SDG’s kenmerken het provinciaal beleid in alle domeinen, (2) de 
beleidsuitvoering worden afgetoetst aan de SDG’s en waar nodig wordt er 
bijgestuurd, (3) en de SDG’s inspireren alle medewerkers en stakeholders. 
Voor de samenwerking met een externe partner en de effectieve aanwending van 
het hiervoor vrijgemaakte budget zal nog een aparte beslissing worden voorgelegd 
aan de deputatie.

Wij verzoeken uw raad om de voorgestelde herbestemming van kredieten goed te 
keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 november 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’  en de 
budgetcode 2019/61300000/16/0160 ‘Overige diensten en diverse leveringen/Hulp 
aan het buitenland’ van het budget 2019:

1. een nominatieve toelage aan de vzw IPIS, voor hun werking, van 10.000 EUR 
(via budgetcode 2019/64900000/16/0160)

2. een verhoging van het budget voor de subsidies aan bovenlokale projecten van 
ontwikkelingseducatie (reglement) met 4.133 EUR (via 
budgetcode2019/64900000/16/0160)

3. een verhoging van het budget voor de subsidies voor projecten ter 
bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (reglement) met 
2.893 EUR (via budgetcode 2019/64900000/16/0160)

4. het lidmaatschap van The Shift, SDG-netwerkorganisatie, 1.500 EUR (via 
budgetcode 2019/61300000/16/0160)



5. een reservatie van 38.111 EUR voor algemene werkingsmiddelen om de 
beleidsdoelstellingen i.v.m. SDG’s te kunnen realiseren (via budgetcode 
2019/61300000/16/0160)


