
Vergadering Hoge Raad voor lokaal mondiaal beleid 5/10 

Aanwezig: Veronique (tot 19.30), Julie, Mike, Rita, Walter Buydens, Pierre 

Verontschuldigd: Walter Brat, Elena, Erik, Heidi (gezondheidsredenen, kan tijdelijk niet 

deelnemen, maar volgt wel), Thea, Paul, Dre 

1. Nieuwe naam Hoge Raad: goedgekeurd? 

-Iedereen akkoord met Schoten 2030?  

-De ‘Werkgroep voor Klimaat, Milieu en Natuur’ wilt terug ‘milieuraad’. Zij bespreken dit 

eind oktober. 

-Na akkoord milieuraad beide naamsveranderingen naar college en naar de gemeenteraad. 

-Polsen bij ‘Werkgroep mondiale ontwikkeling’ of zij ook wensen te veranderen (niet terug 

GROS). -> Julie  

Voorstellen: “Internationale solidariteit” of “Schoten Solidair”.  

-Communicatiedienst wilt een artikel schrijven over Hoge Raad na naamsverandering voor in 

de Info Schoten. 

2. Subsidieaanvragen – feedback? 

-Alles gejureerd behalve 1 dossier, nog wachten op Dre en Marit. Dan schieten we in gang. 

-Dre: Heel goede en sterke dossiers. Laten we de inspanningen zeker waarderen en de 

trekkers blijven aanmoedigen. Er blijven ook enkele zwakke punten, zowel inhoudelijk als 

administratief. 

-Voorstel: om de kennis te actualiseren en de kwaliteit verder te verbeteren, volgend jaar 

vooraf aan het indienen van de aanvragen nog eens een infomoment rond inhoudelijke en 

administratieve vereisten organiseren -> Julie maakt leidraad over ‘hoe een subsidiedossier 

in te vullen’ en verspreiden. Zowel naar de vorige indieners als op de website om zo ook 

nieuwe dossiers aan te trekken. 

-Voorstel/vraag vanuit de GROS: bij indienen van dossiers een moment organiseren om 

dossier te komen voorleggen, uitleggen -> heel tijdrovend. In het jureren kruipt al heel veel 

tijd. 

-Opletten bij indienen dossiers dat projecten maar 3 jaar na elkaar subsidies mogen 

aanvragen. 

-Grote dossiers versus kleine dossiers: sommige gemeentes sluiten nationaal gesubsidieerde 

projecten uit 

-Hoe kan de jury beoordelen dat de gevraagde subsidies terecht zijn? Welke objectieve 

criteria kunnen we gebruiken om die bedragen correct uit te reiken -> Julie hoort bij andere 

gemeentes hoe zijn jureren (ook bij Liesbeth Andries van de provincie en bij VVSG) 

-Aanpassingen in het subsidiereglement naar gemeenteraad van november: lokale binding 

moet duidelijk, geen nationale subsidie, … Zie bijlage ‘voorgesteld aangepast WB 1.0 

Reglement met betrekking tot het subsidiering van projecten in het Zuiden met draagvlak in 

de gemeente Schoten’ van Walter Buydens. 

Andere voorstellen graag doorgeven aan Julie -> iedereen 

-Scholen moeten hun weg vinden naar ons: hoe scholen aansporen om aan OS te doen en 

subsidieaanvragen te doen. Weten scholen dat ze recht hebben op subsidies? 



3. Tuinrangers – follow up? 

Doorsturen naar milieuraad -> Julie  

4. Week van de Duurzame Gemeente – feedback? 

Heel leuk project. Bijna alle cadeaus uitgedeeld. Vlag werd gehesen. 

Volgend jaar vroeger aan beginnen: veel wachten op antwoorden van helden 

Helden: 

- Alfons Bal en zijn hoveniers 

- Circulair Schoten 

- De Superfietser 

- Geuzenvelden 

- Jill Martin – Strike a Pause 

- Kinderdagverblijf het Vlindertje 

- Op Wielekes  

- Sint-Filippusschool 

- Speel-o-theek Foliant 

- Toon en Roos Rubberecht 

- Velt Schoten 

- Vita et Pax en Ter Linde 

- Studio Feliz 

-Kunnen onze helden in de Info Schoten komen: “Kent u onze helden al?” 

5. Eerste advies Hoge Raad = een feit. Hoe ontvangen? 

-Adviesvraag ter kennisname naar cbs gestuurd -> kennis genomen 

-Dan adviesvraag voor akkoord naar cbs gestuurd -> goedgekeurd (Rony moet nog 

aanpassing doen) 

-Na aanpassing Rony afspreken met communicatiedienst om SDG-engagementsverklaring te 

ondertekenen (persmomentje) -> Julie 

6. Evenement rond water in december: 11/12 december Kasteel  

-Geschenkenbeurs zoals vroeger maar met extra topic ‘water’. Standhouders (bedrijven die 

ecologisch werken bv kleren, regenwatertonnen,…), sprekers, documentaire,… 

-7/10 vergadering met werkgroep geschenkenbeurs 

-Thea heeft gesprek gehad met Velt, zij hebben interesse in ons event. Zij zouden bv een 

standje kunnen hebben met hun zelfgekweekte groenten. Of ze kunnen een presentatie 

geven over hun werk binnen de context van waterbesparing. 

-Thea heeft ook gesprek gehad met Klimplant (klimaatacties op stadsformaat). Ook zij 

hebben interesse in het event en zijn bereid tot spreken en aanwezigheid. 

Thea kan met beide organisaties verder contact houden. 

-Opzoeken Aggeres (mobiele bescherming van steden en bedrijven tegen overstromingen)-> 

Julie 

 



7. Logo en vlag 

-Communicatiedienst raadt logo’s af (alle logo’s van de gemeente gaan verdwijnen) 

-Dre: kleuren en afbeeldingen SDG’s verwerken in logo en vlag (bv cirkels in 2030). 

-Wij willen toch iets van identiteit: logo van gemeente pakken en onder de drie kruisjes 

‘2030’ zetten in hetzelfde lettertype 

8. Voorzitterschap  

-Thea is anderhalf jaar geleden tot voorzitter verkozen, ze vraagt of er nieuwe verkiezingen 

aangewezen zijn. Deels uit democratisch oogpunt, deels omdat ze tijd en energie tekort 

komt om werkelijk proactief te zijn. Dit zal komende maanden ook niet beteren wegens hoge 

werkdruk op haar huidige job.  

Als niemand zich geroepen voelt, blijft Thea aan als voorzitter, maar dus wel op de manier 

zoals zij het voorbije maanden deed. 

Voelt iemand zich geroepen? Laten weten aan Julie -> iedereen over nadenken 

Walter Buydens blijft aan als ondervoorzitter. 

9. Varia: 

-Dre: voorjaar 2022 (7 tot 23 februari) wordt er opnieuw een “Wereldmeerdaagse” in 

Brasschaat voor scholen uit de regio georganiseerd (Dre helpt mee als vrijwilliger). Misschien 

kunnen wij ons als raad tonen en op een of andere manier inzetten? 

Mogen we reclame maken in Schotense scholen? Zijn er affiches gemaakt die we kunnen 

verspreiden? Concreet: hoe kunnen we helpen? -> Dre 

-Dre: tegen volgende vergadering al eens nadenken over jaarthema 2022. Dan kunnen we dit 

aankondigen en voorstellen op event in december 

Thema moet zowel op milieu als op ontwikkelingssamenwerking gericht zijn. 

Voorstellen: consequenties van klimaatverandering (SDG 13), geen honger (SDG 2), 

Ontharding (zowel steen/asfalt als ontharden van het leven/mens) 

Ideeën naar Julie sturen -> iedereen 

-Dre: met Fruit in de Wijk (project van klimaatkapitaal) werken ze momenteel aan de 

volgende stappen waarbij ze weer nieuwe acties opzetten. Info volgt. 

-Rita: Paasactie 2022 al eens polsen wie wilt meewerken -> Julie bevraagt 7/10 de werkgroep 

geschenkenbeurs 

-Pierre: Quiz? Twee jaar geleden georganiseerd in de lokalen van de brandweer, 16 tafels, 

folders op tafel van projecten, gratis prijzen -> een succes.  

Kunnen we in 2022 een duurzame quiz houden? 

10. Volgende vergadering:  

17/11 om 19.00, raadzaal gemeente. 

 



Bijlage ‘Voorgesteld aangepast WB 1.0 Reglement met betrekking tot het subsidiering van projecten 

in het Zuiden met draagvlak in de gemeente Schoten’: 

 

Het Reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in 

het Globale Zuiden met draagvlak in de gemeente Schoten 

 

Artikel 1 – Definities  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

1° het Zuiden: de niet-Europese landen die opgenomen zijn op de lijst van ontvangende landen, 

opgenomen als bijlage bij de Richtlijn van het Development Assistance Committee (DAC) van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aangaande rapportering over 

ODA (officiële ontwikkelingssamenwerking). Deze landen worden “DAC-landen” genoemd;  

2° project: een afgebakend geheel van vernieuwende activiteiten, die duidelijk worden afgebakend in 

de tijd. Een project beantwoordt aan specifieke noden, bouwt concrete acties uit en beoogt een 

duurzame impact op het terrein. De subsidie dient te worden aangewend om de beoogde specifieke 

activiteiten, die beperkt zijn in de tijd, te implementeren; 

3° partners in het Zuiden: de verschillende actoren in het Zuiden waarmee de aanvrager van de 

subsidie samenwerkt om het voorgestelde project te realiseren. Partners in het Zuiden kunnen zijn: 

niet-gouvernementele organisaties, vakbonden, private instellingen, lokale en regionale besturen;  

4° aanvraagjaar: het kalenderjaar waarin de aanvraag van de subsidie wordt ingediend;  

5° vorig kalenderjaar: het kalenderjaar voorafgaand aan het aanvraagjaar;  

6° uitvoeringsjaar: het kalenderjaar waarin het project wordt uitgevoerd. Dit is het kalenderjaar 

volgend op het aanvraagjaar;  

7° Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals): een reeks 

doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Deze doelstellingen zijn opgesteld door 

de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling. Ze vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen en zullen van 

2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen;  

8° feitelijke vereniging: elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van 2 of meer natuurlijke 

personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van 

een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en 

bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging;  

9° organisatie: elke rechtspersoon of feitelijke vereniging die geen aanvrager van de subsidie is.  

 

Artikel 2 – Voorwerp  



Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de gemeentelijke begroting voor 

ontwikkelingssamenwerking en onder bepalingen van onderhavig reglement kan het college van 

burgemeester en schepenen subsidies verlenen aan duurzame en vernieuwende 

ontwikkelingssamenwerkings-projecten waarbij de Schotense bevolking betrokken is.  

 

 

Artikel 3 – Ontvankelijkheidscriteria  

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende criteria zijn voldaan:  

1° De aangevraagde subsidie heeft te maken met projecten in het Zuiden, dit wil zeggen met projecten 

in landen die opgenomen zijn in de lijst van het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking 

(Development Assistance Committee – DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO), met uitzondering van de Europese landen die op deze lijst voorkomen. 

 2° De subsidie dient binnen de tijd zoals beschreven in de aanvraagprocedure digitaal worden 

aangevraagd via de website van de gemeente Schoten met het officiële gestandaardiseerde 

aanvraagformulier inclusief alle gevraagde bijlages (dit formulier is beschikbaar op de website van de 

gemeente Schoten of het gemeentehuis); 

3° Het aanvraagformulier is volledig en correct ingevuld; 

4° Per aanvrager wordt jaarlijks slechts één project gesubsidieerd; 

5° Op basis van een jaarlijkse aanvraag en een positieve jaarlijkse evaluatie kan eenzelfde project in 

totaal maximaal 3 kalenderjaren worden gesubsidieerd; 

6° De uitvoering van het project is voorzien in ofwel het jaar van de subsidieaanvraag ofwel in het 

volgende jaar; 

7° De zetel van de vereniging of het domicilie-adres van de aanvrager(s) bevinden zich op het 

grondgebied van de gemeente Schoten. 

Komen niet in aanmerking voor deze subsidie: gemeenten, intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en provincies.  

 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure  

De aanvraag van de subsidie moet voor 1 mei van het aanvraagjaar via de daartoe bestemde 

projectfiche digitaal worden ingediend bij de Raad voor lokaal mondiaal beleid, via de website 

www.schoten.be/ontwikkelingssamenwerking. Hulp voor indiening kan steeds gevraagd worden aan 

de desbetreffende gemeentelijke diensten.  

Per aanvrager van de subsidie kan er slechts 1 aanvraag per aanvraagjaar worden ingediend.  

Er wordt ten stelligste aangeraden uw dossier reeds 1 maand op voorhand in te dienen op voorhand 

bij de hoge raad voor lokaal mondiaal beleid. Op deze manier kan noodzakelijke feedback bekomen 

worden om het project in het globale zuiden waar subsidie voor aangevraagd wordt, structureel te 

verbeteren in het kader van de SDG’s. Op deze manier verhogen ook de kansen om in een hogere 

subsidiecategorie terecht te komen. 



Het aanvraagdossier van de aanvraag moet steeds in het Nederlands worden opgesteld, waarbij de 

bedragen ook in euro moeten worden vermeld. Dit dossier moet minstens volgende stukken bevatten:  

1° een volledig ingevulde en getekend aanvraagformulier; 

2° indien de aanvrager van de subsidie een rechtspersoon is: de gecoördineerde tekst van de statuten, 

zoals neergelegd in het dossier van de rechtspersoon op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van 

Koophandel;  

3° indien de aanvrager van de subsidie een feitelijke vereniging is: de namen, adressen en functies van 

de 2 natuurlijke personen die de aanvraag ondertekenen en een attest van de bank waaruit het 

bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging blijkt;  

4° indien de aanvrager van de subsidie een natuurlijk persoon is: de naam, adres met bewijs van 

domicilie en bewijs van overdracht van de projectgelden aan een lokale organisatie 14 dagen na 

terugkomst in België; 

Uiterlijk tegen 14 mei wordt de aanvrager van de subsidie schriftelijk meegedeeld of zijn dossier al dan 

niet volledig is. Indien het dossier niet volledig is, moet de aanvrager van de subsidie binnen de 7 

werkdagen alle bijkomende informatie verstrekken en alle bijkomende stukken voorleggen. Indien de 

aanvrager van de subsidie geen tijdig en passend gevolg geeft aan dit verzoek, wijst het college van 

Burgemeester en Schepenen de aanvraag af als onontvankelijk.  

Deze uiterste indiendata kunnen onder uitzonderlijke omstandigheden gewijzigd worden door het 

college van Burgemeester en Schepenen, mits gepaste communicatie aan de inwoners over deze 

gewijzigde indiendata. 

 

Artikel 5 – Inhoudelijke criteria  

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door volgende criteria:  

 

1)Duidelijke, voor een buitenstaander makkelijk te begrijpen, omschrijving van de kern en de 

doelstellingen en de beoogde doelgroep(en) van het project   

 

 

2) inbedding in de lokale context, geïntegreerd in de lokale ontwikkelingsstrategie:  

- de partner in het Zuiden stemt af met andere organisaties in dezelfde streek of is gelinkt aan andere 

organisaties die rond hetzelfde thema werken;  

- vanuit het project is er overleg en/of samenwerking met de (lokale) overheid. Naar gelang van de 

lokale situatie kan dit gaan van informeren tot deelnemen aan lokale ontwikkelingsplannen;  

 

3) versterking van de lokale partner:  



- eigendomsrecht: de partner in het Zuiden heeft van in het begin de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering en de opvolging van het project. De partner in het Zuiden draagt zelf het project, stuurt het 

en beheert het;  

- organisatie- en capaciteitsversterking: de samenwerking zet in op het versterken van de partner in 

het Zuiden, zodat deze zijn eigen analyses maakt, doelstellingen formuleert en projecten beheert en 

uitvoert, en als organisatie een actieve rol speelt in de civiele samenleving. De aanpak is procesmatig 

om stapsgewijs en op lange termijn verandering te bewerkstelligen;  

- financiële verzelfstandiging: het project zet in op duurzame financiering van de partner in het Zuiden, 

onder andere door diversificatie van de inkomsten, bijdragen van de doelgroep, commerciële 

activiteiten, subsidies van de lokale overheid;  

 

4)  Welke maatregelen treft men met het oog op de (financiële) zelfredzaamheid van het project 

 

5)  het project draagt bij tot duurzame ontwikkeling, dit kan op verschillende wijze beoogt worden:  

- sociale dimensie (People): gelijke kansen voor iedereen op het vlak van waardig inkomen, toegang 

tot onderwijs en gezondheidszorg, participatief werken, rekening houden met de wensen en de 

mogelijkheden van de mensen, met speciale aandacht voor de rol van de jeugd, vrouwen en inheemse 

volkeren;  

- ecologische dimensie (Planet): duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen en het zo beperkt 

mogelijk houden van de impact hiervan op het milieu;  

- welvaart (Prosperity): inclusieve en duurzame economische ontwikkeling, rechtvaardiger verdeling, 

behoeftebevrediging (beantwoorden aan lokale noden), creëren van lokaal ondernemerschap, 

maximale aankoop van lokale producten;  

- vrede (Peace): bevorderen van een vreedzame en inclusieve samenleving en bijdragen tot goed 

bestuur;  

- partnerschap (Partnership): samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, dialoog en respect, de 

doelgroep ondersteunen om zijn rechten te doen gelden en gehoord te worden;  

 

6) het project is vernieuwend: 

Het project biedt een vernieuwende meerwaarde aan een bestaand project of is een nieuw 

alleenstaand project; 

 

7)  participatie van de doelgroep:  

de mensen met wie er gewerkt wordt, hebben inspraak in de planning en de uitvoering van het project. 

De graad van participatie kan verschillen van gehoord worden tot regelmatig geconsulteerd worden 

naar betrokken worden in de analyse, planning en uitvoering van het project;  

 



8)  ervaringsuitwisseling en samenwerking:  

gezamenlijk leren en ervaringsuitwisseling, zowel met organisaties in België als tussen organisaties in 

het Zuiden onderling. De projecten dienen bij te dragen tot een wederzijdse uitwisseling. 

 

9) Het project focust vanzelfsprekend op het streven naar gendergelijkheid. “Bereik gender gelijkheid 

en empowerment voor vrouwen en meisjes.” Hieronder staan wat aandachtspunten (niet limitatief) 

vermeld  zoals die ook terug te vinden zijn in de SDG 5. 

 

a) Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal 
b) Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer 

uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting 
c) Uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen 

huwelijken en vrouwelijke genitale verminking 
d) Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van 

openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering 
van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van 
toepassing is 

e) Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen 
inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en 
openbare leven 

f) Verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheids en 
reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het Actieprogramma van de 
Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Actieplatform en 
de slotdocumenten van hun desbetreffende conferenties 

i. Hervormingen doorvoeren waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische 
middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen 
van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in 
overeenstemming met nationaal recht 

ii. Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de 
informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere 
empowerment van vrouwen 

iii. Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de 
bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes 
op alle niveaus 

 

 

10)  Het project besteedt gericht aandacht aan de SDGs. De gemeente Schoten focust in 2021 

op SDG 6. “Schoon water en Sanitair”. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en 

sanitair voor iedereen. “Water” aan bod komt.   
 

 

a) een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen 
b) toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een 

einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de 
behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties 



c) waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke 
chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te 
beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en 
recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd 

d) in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het 
duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op 
de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, 
aanzienlijk te verminderen 

e) het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via 
gerichte grensoverschrijdende samenwerking 

f) de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, 
bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren 

i. Tegen 2030 de internationale samenwerking en de capaciteitsopbouwende 
ondersteuning uitbreiden voor de ontwikkelingslanden voor activiteiten die 
betrekking hebben op water en sanitaire voorzieningen en programma's, met 
inbegrip van technologieën voor waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, 
afvalwaterzuivering, recyclage en hergebruik. 

ii. De deelname versterken en ondersteunen van plaatselijke gemeenschappen bij de 
verbetering van het waterbeheer en van de sanitaire voorzieningen 

 

 

11)Het project heeft een positief effect en zo min mogelijk negatieve effecten op de andere, 

relevante SDGs. Daar waar negatieve effecten zouden kunnen optreden is er actief gezocht om 

mitigerende maatregelen te treffen.  

 

 

PS: Meer informatie over de SDG’s ? Neem een kijkje op de website van het Regionaal 

Informatiecentrum van de Verenigde Naties(link is external) of op de officiële website van de 

SDGs(link is external). 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 – Algemene criteria  

1° Communicatie: Wanneer een subsidie toegekend wordt voor een bepaald project is de aanvrager 

verplicht om bij de communicatie rond dit project te vermelden dat het project ondersteund wordt 

door de gemeente.  

2° De subsidie mag uitsluitend dienen voor de betaling van kosten verbonden aan het ingediende 

project en conform de ingediende begroting.  

http://www.unric.org/nl/sdg-1
http://www.unric.org/nl/sdg-1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/


3° De aanvrager van de subsidie heeft een actieve werking ter verbreding van het draagvlak voor 

internationale solidariteit in de gemeente Schoten en organiseert activiteiten gericht naar het brede 

publiek, waarbij zij/hij het project onder de aandacht brengt. Dit wordt aangetoond in het verplicht in 

te dienen evaluatieverslag (te vinden op de website van de gemeente Schoten). Deze activiteiten met 

het oog op ervaringsuitwisseling kunnen het volgende omvatten: een blog bijhouden en promoten, 

presentatie geven op scholen, spreken of deelnemen aan een activiteit georganiseerd door de 

gemeente Schoten,… . 

 

 

Artikel 7 – Beslissingsprocedure  

De aanvragen van de subsidie worden op voorhand onderzocht door de Raad voor lokaal mondiaal 

beleid en getoetst aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 6.  

Vervolgens legt deze raad een gemotiveerd voorstel voor aan het College voor Burgemeester en 

Schepenen, waarbij de aanvragen worden ingedeeld in 4 categorieën (A,B,C,D), afhankelijk van de 

hoedanigheid van de aanvrager en de mate waarin het project voldoet aan de subsidiecriteria:  

1° categorie A: aanvragen van rechtspersonen of feitelijke verenigingen die in belangrijke mate 

beantwoorden aan de subsidiecriteria;  

2° categorie B: aanvragen van rechtspersonen of feitelijke verenigingen die in voldoende mate 

beantwoorden aan de subsidiecriteria;  

3° categorie C: aanvragen van rechtspersonen of feitelijke verenigingen die minimaal beantwoorden 

aan de subsidiecriteria of aanvragen van natuurlijke personen;  

4° categorie D: aanvragen van rechtspersonen, feitelijke verenigingen of natuurlijke personen die 

onvoldoende beantwoorden aan de subsidiecriteria. Deze aanvragen komen bijgevolg niet in 

aanmerking voor een subsidie. 

Voor 14 juni van het uitvoeringsjaar beslist het College voor Burgemeester en Schepenen over de 

aanvragen van de subsidie op basis van de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5.  

Deze uiterste beslissingsdatum kan onder uitzonderlijke omstandigheden gewijzigd worden door het 

college van Burgemeester en Schepenen, mits gepaste communicatie aan de inwoners over deze 

gewijzigde datum. 

 

Artikel 8 – Bedrag van de subsidie  

Het College voor Burgemeester en Schepenen kent aan de aanvrager een subsidie toe, met dien 

verstande dat: 

1° het bedrag van de subsidie voor projecten in categorie A. maximum 7.000 EUR bedraagt;  

2° het bedrag van de subsidie voor projecten in categorie B maximum 4.000 EUR bedraagt;  

3° het bedrag van de subsidie voor projecten in categorie C maximum 1.500 EUR bedraagt.  



Het College voor Burgemeester en Schepenen bepaalt het exacte bedrag van de subsidie. Indien het 

beschikbare krediet ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal 

ingediende aanvragen.  

 

Artikel 9 – Modaliteiten van uitbetaling  

De subsidie wordt als volgt uitbetaald:  

1° voor nieuwe projecten wordt de subsidie in 1 maal uitbetaald na de beslissing van het College voor 

Burgemeester en Schepenen zoals omschreven in artikel 7 laatste lid;  

2° voor verlengde projecten wordt de subsidie in 2 schijven uitbetaald:  

- de 1ste schijf van 50% wordt uitbetaald na de beslissing van het College voor Burgemeester en 

Schepenen zoals omschreven in artikel 7, laatste lid;  

- de 2de schijf van 50% wordt uitbetaald na de indiening en de controle van de 

verantwoordingsstukken (evaluatieverslag) van het vorig kalenderjaar zoals omschreven in artikel 10.  

De subsidie wordt steeds gestort op de bankrekening van de aanvrager van de subsidie.  

 

Artikel 10 – Aanwending van de subsidie  

Bij de aanwending van de subsidie moet er rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden:  

1° de subsidie is enkel bestemd voor de kosten van het project in het Zuiden. Een aantal kosten komt 

evenwel niet in aanmerking voor subsidie: reis- en andere kosten van de aanvrager van de subsidie en 

lonen van buitenlandse coöperanten;  

2° kosten voor het optrekken van nieuwe gebouwen komen niet in aanmerking voor subsidie; 

3° kosten voor renovatie- en herstelwerken en beperkte uitbreidingswerken komen in aanmerking 

voor subsidie;  

4° water- en sanitaire voorzieningen, andere nutsvoorzieningen en landbouwinfrastructuur komen 

eveneens in aanmerking voor subsidie;  

5° in totaal mag maximum 80% van de totale kost van het project worden gesubsidieerd.  

6° een subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag worden gecumuleerd met een gelijkaardige 

subsidie van een andere overheid, op voorwaarde dat dezelfde kosten geen twee maal gesubsidieerd 

worden en dit ook mee opgenomen wordt in het subsidie aanvraagformulier.  

 

Artikel 11 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie  

De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe:  

1° de administratie te voeren volgens de daartoe bestemde documenten betreffende ‘projecten in het 

globale zuiden van de gemeente Schoten’ en alle noodzakelijke documenten volledig, correct en tijdig 

in te dienen;  



2° een eventuele wijzigingen betreffende de inhoud of aanvangs- en einddatum van het project mee 

te delen;  

3° de samenwerking met de gemeente Schoten en het logo van de gemeente Schoten op herkenbare 

wijze te vermelden en/of aan te brengen op alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot 

het project;  

4° mee te werken aan activiteiten in de gemeente Schoten met betrekking tot draagvlakverbreding 

rond mondiale solidariteit en ervaringsuitwisseling.  

 

 

 

Artikel 12 – Controle en sancties  

De aanvrager van de subsidie moet de nodige verantwoordingsfiches in het Nederlands en met de 

vermelding van de bedragen in euro digitaal indienen, met dien verstande dat:  aflopende en verlengde 

projecten financieel en inhoudelijk verantwoord moeten worden in het evaluatieverslag dat te vinden 

is op de website van de gemeente Schoten, vóór 1 april van het kalenderjaar, volgend op het 

uitvoeringsjaar;  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de subsidie of in de in te 

dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet correct werd nageleefd, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen, onverminderd de 2 vorige leden, de toegekende subsidie geheel of 

gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige subsidies 

van de gemeente Schoten.  

 

Artikel 13 – Betwistingen  

Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over alle betwistingen met betrekking tot de 

toepassing van dit reglement.  

 

Artikel 14 – Slotbepalingen  

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen en 

de Gemeenteraad van Schoten. 

 


