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Motivering
Aanleiding en context
Op 7 mei 1986 werd het vriendschapsverdrag tussen de steden Haifa en Antwerpen plechtig ondertekend.
Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA) organiseert, onder leiding van burgemeester Bart De Wever,
van 29 juni 2016 tot en met 2 juli 2016 een missie naar Israël. Topondernemers zullen in Israël verschillende
sectoren bezoeken die van groot belang zijn voor de stad Antwerpen. Daarnaast zal ook zusterstad Haifa
bezocht worden in het kader van de 30-jarige viering waarbij er een ontmoeting met de burgemeester van Haifa
plaatsvindt voor de ondertekening van een hernieuwing van een vriendschapsverdrag tussen beide steden.
Argumentatie
Ter voorbereiding van de opmaak van de hernieuwing van het vriendschapsverdrag met de stad Haifa heeft de
dienst bestuurszaken/externe relaties input gevraagd aan haar interne klanten en stakeholders. De feedback werd
gebundeld in een nota en gedeeld met de collega's uit Haifa. Op basis hiervan is de hernieuwing van het
vriendschapsverdrag opgemaakt.

Financiële gevolgen
Nee
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:
Doelstellingen/projecten:
 7 - Sterk bestuurde stad
 Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden
 De stad zet in op de goede relaties met externe partners
 De stad zet in op haar nationale en internationale betrekkingen en gaat actief op zoek naar
synergiën

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de hernieuwing van het vriendschapsverdrag tussen Antwerpen en Haifa goed.

1/5

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. MoU_Haifa_Antwerpen_NL.pdf
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Memorandum voor vriendschappelijke samenwerking en uitwisseling
tussen Haifa en Antwerpen
2016-2018
Het stadsbestuur van Haifa en het stadsbestuur van Antwerpen (hierna “de twee partijen”
genoemd) tekenden op 7 mei 1986 een verzusteringsakkoord, en later nog verschillende
addenda. Het recentste addendum dateert van 24 oktober 1995.
Na 30 jaar vruchtbare samenwerking beslisten beide partijen een memorandum te
ondertekenen waarin projecten zijn vastgelegd voor uitwisseling en samenwerking tussen de
twee zustersteden in de periode 2016–2018, om zo hun verzustering verder te verankeren en te
consolideren.
Dit memorandum betreft het volgende:
1.

Samenwerking op het vlak van handel en economie
Beide partijen zullen samenwerken om startende ondernemers met elkaar in contact te
brengen. De aandachtsgebieden zijn de digitale economie en cleantech (schone
technologie). De samenwerking bestrijkt verschillende domeinen:
• Het zal eenvoudiger worden voor Antwerpse starters om een bedrijf op te richten
in Haifa, en vice versa.
• Beide partijen zullen (goedkoop, maar niet gratis) werkplekken voorzien voor
starters die hun bedrijf willen uitbreiden.
• Beide partijen zullen startende bedrijven verbinden met hun netwerken en advies
verstrekken over efficiënt zakendoen in Antwerpen, respectievelijk Haifa.
Beide partijen zullen de mogelijkheid onderzoeken om samen seminars rond investeren
te organiseren in beide steden: één in 2017 in de ene stad, en één in 2018 in de andere
stad. Ook hier ligt de nadruk op starters in de digitale economie en cleantech.
Beide partijen zullen samenwerking tot stand brengen tussen BlueHealth Antwerp, een
incubator voor e-gezondheid in Antwerpen, en de incubator voor digitale geneeskunde
in Haifa.
Beide partijen zullen samenwerking tot stand brengen tussen cleantechbedrijven en
Blue Gate Antwerp, het eco-innovatieve bedrijventerrein, en BlueChem, een incubator
voor duurzame chemie.
Beide partijen zullen aansturen op de consolidatie van de bestaande samenwerking
tussen de Internationale Kamer van Koophandel van Haifa en Noord-Israël en de Kamer
van Koophandel Antwerpen-Waasland, teneinde bij te dragen tot de verdere
ontwikkeling van de handelsrelaties tussen Antwerpen en Haifa, om zo samenwerking,
handel en economische activiteiten te stimuleren.
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2.

Havensamenwerking
Beide partijen willen ijveren voor meer wederzijds begrip en vriendschap, en voor de
consolidatie en ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen
de haven van Antwerpen en de haven van Haifa.

3.

Samenwerking en samen leren over sociale kwesties met betrekking tot de principes van
slimme steden, interculturele steden en gezonde steden, internationale programma's
waar Haifa een partner van is.

4.

Onderwijssamenwerking
De twee partijen zullen onderlinge bezoeken van lesgevers, studenten en administratief
personeel aan basisscholen, middelbare scholen en instellingen voor hoger onderwijs in
beide steden aanmoedigen, om zo meer inzicht en ervaring op te doen op het vlak van
onderwijskwesties die voor beide steden relevant zijn.
De twee partijen moedigen onderlinge uitwisseling en samenwerking tussen de
onderwijsbesturen van beide steden aan.

5.

Culturele uitwisseling
Beide partijen zullen hun communicatie versterken, uitwisselingen tussen culturele
organisaties en kunstenaars bevorderen en deelnemen aan tentoonstellingen,
kunstfestivals en culturele evenementen in beide steden.

Dit memorandum is opgesteld en ondertekend in 6 exemplaren — 2 in het Hebreeuws, 2 in het
Nederlands en 2 in het Engels. De Nederlandse en de Hebreeuwse tekst zijn beide authentiek en
van gelijke waarde. De Engelse tekst is de intermediaire versie. Beide partijen bewaren een
kopie in elke taal.

Ondertekend in Haifa op 30 juni 2016.

Burgemeester van Haifa
Yona Yahav

Burgemeester van Antwerpen
Bart De Wever
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