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VOORWOORD  

Beste lezer  

 

De begroting voor 2021 kent een totaal ander gezicht dan 

de begroting van 2020 en de voorgaande jaren. 

 

Dit komt omdat Vlaanderen en het provinciebestuur van 

Antwerpen het Streekplatform Kempen niet langer financieel 

ondersteunen en dat bijgevolg het Streekplatform Kempen 

niet langer een eigen personeelsequipe in dienst heeft. 

 

Vanaf 2021 wordt de werking ondersteund door 

personeelsleden van IOK en het provinciebestuur van 

Antwerpen. Deze kosten blijven buiten beeld van de vzw 

Streekplatform Kempen. 

 

Een andere belangrijke nieuwigheid is dat de ondersteuning 

van de Regionale Coördinatiecel rechtstreeks gebeurt vanuit 

het Streekplatform Kempen zelf en niet langer via KMO-

Assist (Blenders). De kosten die hiervoor gemaakt worden, 

zullen integraal gedragen worden door de ‘nucleaire’ 

bedrijven. 

 

Kortom, het is een fors afgeslankte overgangsbegroting, met 

een negatief resultaat, waarvoor de overblijvend reserves 

van de vzw ruim volstaan en ook worden aangesproken. 

 

Deze begroting leidt niet tot bv. financiële bijdragen die aan 

de lede van het Streekplatform Kempen opgevraagd zouden 

moeten worden. 

 

 

 

Ward Kennes  

Voorzitter Streekplatform Kempen 



Kosten 

 

De belangrijkste kost betreft de opzeggingskost van één van de 

personeelsleden. 

Betrokken personeelslid zal opgezegd worden vanaf 1 januari 2021 

met een opzeggingsperiode van 7 weken. 

Voor betrokken personeelslid zal ook een outplacementbegeleiding 

(3.000 euro) worden aangeboden.  

De overheadkosten op de personeelskosten blijven op het niveau 

van de voorgaande jaren (30%). 

De meetingkosten blijven ongeveer op het niveau van de 

voorgaande jaren (10.000 euro). Het betreft kosten van Dagelijks 

Bestuur, Task Force en Algemene Vergaderingen, maar vooral een 

eventuele bijdrage aan een Kempenmeeting, mocht dit in 2021 

kunnen doorgaan. 

 

De kosten voor website (2.000 euro) en de wettelijke 

publicatiekosten (350 euro) blijven ongeveer op het niveau van 

2020. 

 

Een andere kost betreft de ondersteuning van de Regionale 

Coördinatiecel. Hiervoor wordt een bedrag van 50.000 euro 

geraamd. 

  

Opbrengsten 

 

De enige opbrengstenbron (50.000 euro) betreft de 

bijdragen van de nucleaire instellingen in functie van de 

financiering van de ondersteuning van de Regionale 

Nucleaire Coördinatiecel. 



 


