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Agenda nr. 4/1 Budget 2021. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 
Streekbeleid en Europa. Aanwending verdeelkrediet. ARK-
code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring 
economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. 
Verdeling van krediet. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

2. Juridische context

KB nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het KB nr. 145 van 
30 december 1982, betreffende het verplicht evenwicht van de begroting.

3. Feitelijke context en verantwoording

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking’.

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

SDG 8. Eerlijk werk en economische groei.

SDG-subdoelstelling 8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste 
beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van 
waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering 
en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, 
ook via toegang tot financiële diensten.

 Project Vlajo Mini-ondernemingen (schooljaar 2021 – 2022) 
(deelbudget 30.000 EUR)



In het schooljaar 2020-2021 zijn er in de provincie Antwerpen 191 mini-
ondernemingen opgericht. De provincie Antwerpen telt daarmee het hoogste 
aantal mini-ondernemingen van Vlaanderen. Het project ‘Mini-ondernemingen’ 
is een initiatief van de vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) dat gesteund 
wordt door de provincie Antwerpen.
Vlajo heeft als missie om studerende jongeren hun eigen potentieel aan 
ondernemende competenties te leren ontdekken en ontwikkelen. De mini’s 
hebben als doel de jongeren (17-18-jarigen) warm te maken voor het 
ondernemerschap. In kleine groepen stampen zij een onderneming uit de grond 
en beheren ze een eigen onderneming van a tot z. Zij doorlopen dezelfde taken 
en activiteiten als in een reële onderneming: aandelen verkopen, vergaderen, 
reclame maken een boekhouding bijhouden en niet te vergeten: produceren en 
verkopen van producten. Tijdens het schooljaar worden er wedstrijden op 
provinciaal en Vlaams niveau georganiseerd om zo de titel van ‘De mini-
onderneming van het jaar 2021’ te behalen.

De werking van Vlajo wordt verdeeld over de Vlaamse provincies en per 
provincie is een regioteam actief. Momenteel zijn er binnen de provincie 
Antwerpen drie voltijdse coördinatoren werkzaam: twee bij Etion en één bij 
VOKA – Kempen en Mechelen. De loonkost (geraamd op ongeveer 
120.000 EUR) van deze coördinatoren wordt gedragen door de Vlaamse 
overheid. De kosten voor het volledige project (exclusief loonkost) in de 
provincie Antwerpen worden geraamd op 66.500 EUR. Deze kosten situeren zich 
voornamelijk in de organisatie van regio-activiteiten en events, opleidingskosten 
voor de leercoaches, organisatie van innovatiekampen voor de mini’s en 
materiaal- en promotiekosten.

Voorgesteld wordt om voor het project Vlajo Mini-ondernemingen (schooljaar 
2021 – 2022) een bedrag van 30.000 EUR uit te trekken voor de vzw Vlaamse 
Jonge Ondernemingen (Vlajo). In afwijking van artikel 3 van het provinciaal 
reglement van 24 september 2010 betreffende de subsidiëringen en het 
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 
verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2022 toe te komen op de 
Dienst Economie.

 Project Geothermie voor STEM (deelbudget 40.000 EUR)

In september 2015 werd gestart met de eerste geothermische proefboring op 
de Balmattsite te Mol. Ondertussen zijn er drie proefboringen uitgevoerd. Deze 
boringen toonden aan dat er in de Kempen uit grote diepte warm water kan 
worden opgepompt dat kan aangewend worden voor verwarming en 
elektriciteitsproductie. Met de bouw van de geothermiecentrale en de aanleg 
van de warmtenetten worden de klasbezoeken alleen maar boeiender en 
waardevoller. Via augmented reality ontdekken de bezoekers alle mogelijkheden 
van deze energiebron. In de wetenschapshal- en demonstratiehal zijn de 
gebruikte boorknoppen en maquettes beschikbaar alsook het schaalmodel van 
de ondergrond (zandmuur) om de leerlingen visueel te tonen wat er zich onder 
de grond afspeelt.

Doel van deze klasbezoeken is de STEM-richtingen vertrouwd te maken met 
geothermie als duurzame energiebron van de toekomst. Scholen uit alle 
onderwijsnetten en (STEM-)richtingen worden geïnformeerd en worden met dit 
project geholpen om de eindtermen te realiseren. Maar ook voor andere 
richtingen in wetenschappen en techniek is dit project een unieke kans om met 
deze technologieën en infrastructuur op een attractieve wijze kennis te maken. 
Het project is zonder meer een succes. Ondertussen hebben al meer dan 
zevenduizend leerlingen deelgenomen aan een uitstap naar de leercentrale 
aardwarmte.



In antwoord op de corona-pandemie is de rondleiding ook volledig 
gedigitaliseerd in een virtuele online leeromgeving en is er bijkomend voorzien 
in de mogelijkheid om een (GoodPlanet)coach uit te nodigen in de klas. Deze 
coach begeleidt een klasgesprek nadat de leerlingen één of meerdere modules 
uit de online leeromgeving gedaan hebben.

De organisator en partners mikken in 2021 op een 120 rondleidingen of 
klassessies. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is 
projectcoördinator en staat in voor het promoten van het project ‘Geothermie 
voor STEM’ en tracht de brug te slagen tussen onderwijs, arbeidsmarkt en 
ondernemerschap. VITO stelt de ruimtes ter beschikking en zorgt voor de 
concrete inrichting er van. VITO is ook verantwoordelijk voor de 
wetenschappelijke-technische uitwerking van het (fysieke en digitale) 
programma en voor de opleiding van de gidsen. Tenslotte zorgt VITO voor de 
wetenschappelijke-technische ondersteuning van de deelnemende scholen bij 
het uitwerken van STEM-projecten. GoodPlanet vzw is verantwoordelijk voor 
zowel de volledige registratie en praktische organisatie van de schoolbezoeken 
als voor het effectief rondleiden van de klassen of begeleiding/coaching in de 
klassen zelf.

De totale projectkosten voor het project ‘Geothermie voor STEM’ worden 
geraamd op 49.000 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie 
voor STEM’ een bedrag van 40.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Voka 
– Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

 Project Havenland (deelbudget 12.860 EUR)

Een van de strategische beleidsdoelstellingen van de provincie binnen het luik 
economie is verder bouwen aan een duurzame economische topregio en het 
verstevigen van de concurrentie- en innovatiekracht van de provincie 
Antwerpen. Door in te zetten op educatie en communicatie wordt 
maatschappelijk draagvlak gecreëerd voor de speerpuntsectoren waaronder het 
havengebied. De Antwerpse haven is de belangrijkste motor van de economie in 
de provincie Antwerpen.  

In haar managementplan 2021 engageert het APB Havencentrum zich, in het 
vooruitzicht van de bouw en ontwikkeling van een nieuw 
havenbelevingscentrum, om samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de 
Maatschappij Linker Scheldeoever (MSLO) vorm te geven aan Havenland 2.0 als 
middel ter versterking van het maatschappelijk draagvlak voor de economische 
activiteit in het Havengebied. Havenland verbindt het havengebied Antwerpen 
met haar omgeving op de linker-en rechter Scheldeoever.

Meer specifiek wil Havenland het maatschappelijk draagvlak voor het 
havengebied versterken door middel van het promoten van de verschillende 
recreatiemogelijkheden in en rond de haven. Het unieke landschap in en rond 
de haven van Antwerpen biedt een waaier aan mogelijkheden. Naast de 
maritieme, logistieke en industriële activiteiten is er een uitgebreid recreatief 
aanbod in dit gebied rond de Schelde: erfgoed, natuur, educatie, cultuur en 
horeca.

Met Havenland worden al die mogelijkheden in de kijker gezet. Havenland laat 
een breed publiek het jaar rond kennismaken met al wat er in het havengebied 
te beleven valt. Op deze manier zorgt Havenland er mee voor dat de haven 
haar ”license to operate” behoudt.



Deze subsidie dient ter financiering van de marketing/communicatie-
ondersteuning van Havenland. Havenland zal hiervoor een overeenkomst voor 
twee jaar afsluiten met een externe communicatiepartner die het 
communicatieluik van Havenland voor zich neemt. Doel is om in die twee jaar 
de reeds opgebouwde website en social mediakanalen verder te onderhouden 
en hun bereik te vergroten, een aantal events te organiseren en het 
Havenlandlabel te lanceren.

Ter ondersteuning van de rol die het APB Havencentrum opneemt in het project 
‘Havenland’ wordt een bedrag van 12.860 EUR uitgetrokken. De financiering 
door de andere partners in het project ‘Havenland’ gebeurt als volgt: 
Havenbedrijf (42.650 EUR), MLSO (42.650 EUR), stad Antwerpen, Beveren, 
provincie Oost-Vlaanderen, Agentschap Natuur & Bos, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken van de Vlaamse overheid financieren elk voor een bedrag van 
12.860 EUR en de gemeente Zwijndrecht tenslotte financiert voor een bedrag 
van 7.500 EUR.

Gelet op het feit dat bovenvermelde overeenkomst een looptijd heeft van 
24 maanden (van 1 mei 2021 tot 1 mei 2023) wordt in afwijking van artikel 3 
van het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers 
toegestaan dat de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 augustus 2023 
worden ingediend bij de Dienst Economie.

4. Procedurele vormvereisten

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

5. Financiële aspecten

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van dit verdeelkrediet aan uw 
raad ter goedkeuring voor te leggen:

 Project Vlajo Mini-ondernemingen (schooljaar 2021 – 2022) 
(deelbudget 30.000 EUR)

 Project Geothermie voor STEM (deelbudget 40.000 EUR)
 Project Havenland (deelbudget 12.860 EUR)

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Vlajo 
(project ‘Mini-ondernemingen voor het schooljaar 2021-2022’) vanuit het 
verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale 
samenwerking (V) van het budget 2021 ingeschreven onder ARK-code 
64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer 
MJP000429).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 
2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming 
door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 
30 september 2022 toe te komen op de Dienst Economie.

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw Voka – 
Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen (project ‘Geothermie voor STEM’) 
vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale 
samenwerking (V) van het budget 2021 ingeschreven onder ARK-code 



64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer 
MJP000429).

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 12.860,00 EUR aan APB 
Havencentrum (project ‘Havenland’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring 
economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het budget 
2021 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-
nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 
2020 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming 
door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 
31 augustus 2023 toe te komen op de Dienst Economie.


