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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/3 Mondiaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomst met het 
Belgisch Comité voor UNICEF. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de bevoegdheid 
van de provincieraad. 

2. Juridische context 

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.

De aanpassing van 24 september 2020 aan het provinciaal reglement betreffende 
de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers.

In het door de provincieraad op 4 december 2020 goedgekeurde meerjarenplan 
2020-2025 van de provincie is voor 2021 een krediet van 1.175.000 EUR 
uitgetrokken voor “subsidies mondiaal beleid”. Dit krediet omvat alle subsidies 
m.b.t. het mondiaal beleid.

M.b.t. “subsidies mondiaal beleid”, stemde de provincieraad, tijdens de zitting van 
25 februari 2021, al in met de volgende aanwending van 
2021/64902000/01/0160/SOE (MPJ000490) van het budget 2021: 

 Een subsidie van 200.000 EUR voor het Belgisch comité voor UNICEF, voor 
het project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’, Ivoorkust.

3. Feitelijke context en verantwoording

We stellen aan de provincieraad voor een samenwerking aan te gaan met het 
Belgisch comité voor UNICEF (hierna genoemd UNICEF), voor het project 
‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’, in Ivoorkust.
Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant, als bijlage toegevoegd aan dit 
besluit.

UNICEF en Conceptos Plasticos, een sociale onderneming uit Colombia, bouwden in 
Abidjan een fabriek die werkgelegenheid, een ziekteverzekering en kennisdeling 
biedt aan vrouwen die in armoede leven.
Zij verzamelen en verwerken plastic afval dat wordt gerecycleerd tot bouwstenen. 
De eenvoudig te monteren, duurzame en goedkope bouwstenen zullen vervolgens 



worden gebruikt voor de bouw van klaslokalen. Telkens in regio's die kampen met 
zowel een tekort aan scholen als met een afvalproblematiek.

Naast de constructie van de scholen - en dus het voorzien van infrastructuur - is 
het doel ook kwalitatief onderwijs. Ondanks de inspanningen van Ivoorkust blijft 
het verwerven van elementaire lees- en rekenvaardigheden voor 
basisschoolleerlingen immers problematisch. Een zeer groot deel van de leerlingen 
beheerst niet de nodige kennis en vaardigheden om hun opleiding voort te zetten, 
wat hun ontwikkeling ondermijnt. Het UNICEF scholenproject wil hier op duurzame 
wijze verandering in brengen.

Aan de realisatie van deze klaslokalen wordt ook een ‘groen schoolconcept’ gelinkt, 
met aandacht voor het gebruik van zonnepanelen, de aanplanting van tuinen en 
bomen en een sensibilisatieprogramma voor groenere en kindvriendelijke 
gemeenschappen.
Daarenboven wordt er aandacht besteed aan zuiver water en hygiëne: de klassen 
worden voorzien van een waterput en aparte toiletten voor jongens en meisjes. Dit 
moet, in combinatie met de vermindering van afval, resulteren in een afname van 
ziekten zoals COVID19, malaria, diarree en longontsteking.

Tot slot hebben opleidingen rond opvoeding, gendergelijkheid en milieubewustzijn 
voor moeders, leerkrachten en andere relevante actoren een vaste plek in dit 
project.

Reeds voor 2020 sloot provincie Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst af 
met UNICEF voor het financieel ondersteunen van dit project. Deze overeenkomst 
was slechts mogelijk voor 1 jaar omdat UNICEF’s landenprogramma met Ivoorkust 
afliep op 31 december 2020. Momenteel heeft UNICEF echter een nieuw 
landenprogramma met de regering van Ivoorkust afgesloten voor de periode 
2021 – 2025.

In deze context wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Belgisch 
comité voor UNICEF ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. Dit 
convenant wordt afgesloten voor een termijn van 5 kalenderjaar. Het treedt in 
werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025.

Via de verdere ondersteuning van het UNICEF-project ‘Klaslokalen bouwen uit 
gerecycleerd plastic’ in Ivoorkust blijft provincie Antwerpen immers inzetten op een 
heel sterk, kwaliteitsvol project waarin aandacht voor onderwijs, klimaat, 
gendergelijkheid, waardig werk, afvalvermindering en WASH elkaar vinden. Ook 
wordt op deze wijze continuïteit in het provinciale mondiale beleid bereikt.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Subdoelstelling 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een 
vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs 
kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende 
leerresultaten

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 
Subdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 
tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 
mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 
gelijke waarde



SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
Subdoelstelling 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via 
preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

4. Procedurele vormvereisten 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

5. Financiële aspecten 

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende aanwending van 
de kredieten:
Een subsidie voor het Belgisch comité voor UNICEF, voor het project ‘Klaslokalen 
bouwen uit gerecycleerd plastic’, in Ivoorkust. UNICEF ontvangt jaarlijks 
200.000 EUR, over een periode van 5 jaar (van 1 januari 2021 tot 31 december 
2025), in totaal 1.000.000 EUR.

BESLUIT:

Enig artikel:
De principes en afspraken van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst 
tussen Provincie Antwerpen en het Belgisch comité voor UNICEF, worden 
goedgekeurd en de heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde, en de heer Danny 
Toelen, provinciegriffier, worden afgevaardigd om namens het provinciebestuur 
deze overeenkomst te ondertekenen.


