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INLEIDING
De Stad Brussel voert sinds 2002 een actief beleid rond internationaal solidariteit. In 
samenwerking met de verenigingen en het maatschappelijk middenveld is dit beleid in 
de loop der tijd ingevuld en verrijkt door de ervaringen van alle deelnemende partijen. 
Vandaag baseert dit beleid zich op verschillende pijlers die de werking en de impact op 
het terrein hebben verbeterd, zowel in Brussel als in de partnerlanden. De verschillende 
pijlers en de werking in 2018 zijn het onderwerp van dit verslag.

Het beleid van het College en de Schepen van Internationale Solidariteit wordt uitgevoerd 
door de cel Internationale Solidariteit, het budget dat de Stad Brussel ter beschikking stelt, 
wordt deels beheerd door de Stad en deels door de vzw Brussel Internationale Solidariteit 
Solidarité Internationale – BRISSI. De vzw Brissi is in 2005 opgericht en kreeg van de stad 
een mandaat om projecten rond ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidrelaties te 
organiseren en uit te voeren op lokaal en internationaal niveau. De organisatie van die 
activiteiten en programma’s mag extern gefinancierd worden, in samenwerking met ngo’s, 
vzw’s en derden. 

Goed om te weten is dat de vzw Brissi niet beschikt over bezoldigd personeel. Het 
dagelijks beheer van de vzw is in handen van de cel Internationale Solidariteit van de Stad 
Brussel en de activiteiten waaraan ze financiële steun verleent, worden georganiseerd in 
naam van de Stad en in het kader van haar krachtlijnen. Dit verslag wordt voorgesteld op 
basis van de krachtlijnen die door de Stad en de vzw Brissi zijn ontwikkeld, maar ter wille 
van de leesbaarheid zal alleen de Stad Brussel vermeld worden.
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1. ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE 
        ACTOREN VOOR INTERNATIONALE  
        SOLIDARITEIT
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1.1. STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR  
      INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - SAIS
De SAIS is een ruimte voor dialoog tussen het betrokken maatschappelijk middenveld en de 
overheden van de Stad Brussel. De schepen die bevoegd is voor Internationale Solidariteit en 
ook de voorzitter van de raad is, stelt aan de leden van de SAIS zijn beleid voor. De leden van 
de SAIS stellen er het werk van hun vereniging en de gemeenschappelijke initiatieven voor. 
Ze kunnen de schepen adviseren, meningen en suggesties voorleggen met betrekking tot 
bepaalde werken of activiteiten. 

De Stad stelt een secretariaat, de vereiste logistiek en een budget ter beschikking om 
gemeenschappelijke acties te ontwikkelen en de verenigingen meer zichtbaarheid te geven. 
In 2018 telde de Adviesraad een twintigtal leden, waarvan een tiental bijzonder actief zijn in 
verschillende dossiers die door de SAIS gedragen worden. De vergaderingen vinden om de 
twee maanden op woensdagavond plaats in het Stadhuis. 

In 2018 kwam de SAIS 3 keer bijeen. De notulen kunnen geraadpleegd worden op  de cel 
Internationale Solidariteit en op de website van de Stad Brussel. Daarnaast kwam het bestuur 
bijeen voor een gezellige avond op de boerderij van het Maximiliaanpark om er kennis te 
maken met de activiteiten en de samenhang binnen de groep te versterken.

1.1.1.  BRUSSELS NETWERK VAN ACTOREN VAN DE

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT (BRNIS)

In 2018 nam de SAIS in het verlengde van de beweging die in 2015 op gang werd gebracht, 
deel aan het Brussels netwerk van actoren van de internationale solidariteit. Dit netwerk biedt 
de verschillende actoren van het Brussels Gewest de kans om elkaar te ontmoeten, aan 
netwerking te doen en ervaringen en goede praktijken op lokaal niveau uit te wisselen. Op 16 
maart 2018 werd er een netwerkmoment in de Markten georganiseerd. Deze dag bood een 
honderdtal aanwezigen de gelegenheid om kennis te maken met het Franse netwerk «Centrai-
der», dat al vele jaren actief is en dat ook ijvert voor de versterking van de capaciteiten van de 
actoren van de internationale solidariteit. 

 
1.2. DE IMPACT VAN LOKALE INITIATIEVEN  
       VERSTERKEN 

Elk jaar ondernemen de Brusselaars tal van initiatieven rond internationale solidariteit. Een 
aantal van deze actoren is op zoek naar zowel logistieke als financiële steun of advies om hun 
project te ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan deze noden, stelt de dienst Internationale 
Solidariteit van de Stad Brussel verschillende instrumenten ter beschikking. 
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1.2.1. JAARLIJKSE PROJECTOPROEP 

De Stad Brussel lanceerde in januari een projectoproep waarvoor in 2018 een budget van 
100.000 euro werd uitgetrokken. Zoals ieder jaar staat de oproep open voor internationale ont-
wikkelingsprojecten van Brusselse actoren en voor sensibiliserings- en educatieve projecten op 
het grondgebied van de Stad Brussel. 

Met deze jaarlijkse projectoproep wil de Stad Brusselse verenigingen ondersteunen die duur-
zame projecten opzetten met een directe impact voor de doelgroepen, zowel in Brussel als in 
de partnerlanden. Als lokale overheid wil de Stad vooral kleine en middelgrote initiatieven van 
lokale, niet-professionele structuren ondersteunen, die dankzij hun grondige kennis van de 
situatie ter plaatse en hun persoonlijke en/of professionele expertise een meerwaarde opleve-
ren voor het project.

In 2018 werden in totaal 72 subsidiedossiers ingediend, 34 projecten werden geselecteerd op 
basis van het advies van een commissie bestaande uit een lid van de SAIS, twee externe exper-
ten en één vertegenwoordiger van de dienst Internationale Solidariteit. De ontwikkelingspro-
jecten kunnen een maximale financiering ontvangen van 5.000 € per project, de informatie- en 
sensibiliseringsprojecten gaan tot maximaal 2.000 €.

In de bijlagen vindt u alle verenigingen die in 2018 een subsidie hebben ontvangen in het kader 
van de projectoproep.

Projectoproep
 Ondersteunde 

     sensibiliseringsprojecten

 Ondersteunde 
     internationale projecten

 Totaal aantal ingediende projecten  0 20 40 60 80
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1.2.2. STEUN AAN ACTOREN DIE INFORMATIE- EN SENSIBILI-
SERINGSPROJECTEN OPZETTEN 

Aan de hand van de campagne van de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit (zie 
hieronder) en de financiële en logistieke steun aan verenigingen die educatieve en sensibili-
serende projecten voor het grote publiek opzetten, draagt de Stad Brussel bij tot een breed 
aanbod van activiteiten voor burgers, variërend van informatieavonden tot concrete voorstellen 
voor maatschappelijk engagement. In 2018 werden 11 projecten gefinancierd.

Net als in 2018 steunde de Stad opnieuw bijzonder relevante initiatieven zoals het internationaal 
documentaire festival Millennium dat plaatsvond in maart. Via documentaire - films en debat-
ten komen heel wat thema’s aan bod die verband houden met internationale solidariteit. De 
Stad bood ook steun aan het centrum voor fotoreportage Geopolis. Zij zetten hun werk verder, 
consolideren  hun reputatie en zetten hun missie om informatie te verstrekken over sociale 
kwesties en geopolitiek voort. 

Brussel is ook een inclusieve, feestelijke stad die zich bekommert om het samenleven. Zo ont-
staan er tal van festivals vanuit samenwerkingsprojecten in een wijk of een gemeenschap. 
In 2018 steunde de Stad Brussel: 

• Festival l’Afrique en Couleurs - Teroubi vzw in het cultureel centrum Hembeek-Mustaard.
• Hospitality festival - Vormingplus Citizenne op de Vismarkt.
• Festival Percusounds - Terra Brasil vzw op het Muntplein
• Festival Afrodisiac – CIPROC vzw in het Osseghempark.
• Festival Vivre Ensemble - Anneessens Wake Up vzw in de voetgangerszone in het stadscen-

trum.

Deze evenementen brachten duizenden mensen op de been en boden Brusselaars de kans 
om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen in een ontspannen, geëngageerde sfeer 
die inspireert tot een betere wereld. Deze evenementen zijn het zoveelste bewijs van de diver-
siteit en culturele rijkdom van Brussel.
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In lijn met de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2017 rond het thema migratie, 
steunde de Stad dit jaar ook de organisatie van een internationaal colloquium over migratie en 
meer specifiek over het rouwproces dat migranten ondergaan. Het colloquium werd georgani-
seerd door de vereniging FAMIDO, die werkt in het kader van het internationale netwerk Athena. 
 

1.2.3.  STEUN AAN ACTOREN DIE INTERNATIONALE  
          ONTWIKKELINGSPROJECTEN OPZETTEN 
Naast de projectoproep heeft de Stad ook haar schouders onder de volgende projec-
ten gezet: 

• Nandiland is een project van vzw CIPROC (centre d’impulsion socio-professionnel et 
culturel), dat ondernemende vrouwen in de Congolese provincie Kinshasa helpt en 
begeleidt bij het oprichten van hun onderneming, door middel van opleidingen en 
een wedstrijd waarbij de beste voorstellen financiële steun ontvangen om hun zaak 
op te starten.

• Het Afro-Europees netwerk voor de bescherming van de rechten van LGBT+ is een 
project van de vzw Midnimo, die de schending van de rechten van LGTB+ bestrijdt, 
voornamelijk op het Afrikaanse continent.

• De vereniging Kasaï Développement ondersteunt via verschillende solidariteitsac-
ties de vrouwen en kinderen in de regio Kasaï in de DRC met name door de oprich-
ting van een opvangcentrum.  

1.2.4. LOGISTIEKE, MATERIËLE EN ADMINISTRATIEVE   
 ONDERSTEUNING VOOR VERENIGINGEN 

Om het rijke Brusselse verenigingsleven op te waarderen en de zichtbaarheid ervan te verbe-
teren, biedt de Stad de verenigingen logistieke en materiële steun aan door de kosten ten laste 
te nemen voor het huren van ruimten die worden gebruikt voor de organisatie van terugkeren-
de activiteiten of conferenties.
Daarnaast beheert de Stad ook de aanvragen en vergunningen voor het gebruik van de open-
bare ruimte. Het gaat om 13 evenementen in 2018. Deze begeleiding neemt de vorm aan van 
een administratieve en logistieke ondersteuning (hulp bij de organisatie en de opvolging, het 
eventueel ontlenen van materieel van de Stad Brussel, kleine financiële ondersteuning, promo-
tie van de activiteit, enz.).
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1.3. JONGEREN EN WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE

1.3.1.  INSTRUMENTEN VOOR
 WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE 

De Stad wordt vaak gevraagd om steun te verlenen aan organisaties die een permanent aanbod 
rond wereldburgerschapseducatie ontwikkelen voor jongeren en scholen. De Stad vindt het be-
langrijk om dergelijke initiatieven te ondersteunen en zo bij te dragen aan meer democratische, 
rechtvaardige, solidaire en respectvolle samenlevingen. 

In 2018 werd een traject afgesloten dat verschillende klassen van de Stad Brussel aanbood om 
de duurzame ontwikkelingsdoelen te ontdekken via het thema «migratie». De originaliteit van de 
aanpak lag in het feit dat de leerlingen zelf het thema kozen dat ze wilden verkennen en de ma-
nier waarop ze het wilden uitwerken. Daarna werden hun creaties een dag lang voorgesteld aan 
leerlingen van andere scholen in de Ateliers des Tanneurs. Dankzij dit parcours konden leerlingen 
hun leerproces zelf sturen en tot echte B’VAKS (Burger, Verantwoordelijk, Actief, Kritisch, Solidair) 
uitgroeien. Jongeren konden ook zelf instrumenten uitwerken om te sensibiliseren en mobiliseren 

rond Noord-Zuidsolidariteit. 

Pro-Jeunes werd ook ondersteund om een forum op te richten dat jongeren van sociale bewe-
gingen uit Brussel en Bolivia samenbrengt. Théâtre & Réconciliation op haar beurt ontwikkelde 
het project «Dis-moi pelikaan», een tweetalig leerprogramma rond het thema «diversiteit/identi-

teit» in samenwerking met een Franstalige en een Nederlandstalige school.
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1.3.2. STAGES EN INLEEFREIZEN VOOR JONGEREN

Verder kijken dan de eigen wijk, de eigen grenzen overschrijden en andere culturen en le-
venswijzen leren kennen zijn diepgaande ervaringen die jongeren in staat stellen om andere 
horizonten te verkennen en hun visie op de wereld te vormen. Via haar internationale solidari-
teitsbeleid ondersteunt de Stad initiatieven voor stages en inleefreizen van jongeren naar het 
buitenland.
• 15 Jongeren van de jeugdhuizen R’en’Arts (Marollen) en Oasis (Laken) gingen op reis naar 

M’bour in Senegal. Voor en tijdens de reis kwamen de jongeren in contact met een vijftiental 
plaatselijke jongeren om samen te werken aan een gezamenlijke creatie waardoor duurza-
me vriendschapsbanden tot stand kwamen.  

• 9 Studenten van de hogeschool Francisco Ferrer (7 toekomstige verpleegkundigen en 2 
toekomstige verloskundigen) liepen een stage van 5 weken in een ziekenhuis in Tarija in het 
zuiden van Bolivia.

• 11 Kinderen van de Fanfakids trokken er voor 4 weken op uit naar Benin en Togo om er 
kennis te maken met centra waar kinderen muziek leren en spelen. De kinderen konden er 
samen muziek maken en een concert organiseren. 

• 10 Jongeren van het Atheneum Emile Bockstael reisden naar Benin om er deel te nemen 
aan een project ter ondersteuning van de renovatie van een openbare ruimte. 
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2.BRUSSEL, EEN DUURZAME  
       EN ETHISCHE STAD
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De begrippen duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit zijn met elkaar verweven en 
maken het mogelijk om op een transversale manier met andere diensten samen te werken aan 
een betere wereld voor iedereen. Vruchtbare samenwerkingen werden opgestart met Agenda 
21, de dienst Milieuraadgeving en de cel Energie die belast is met het Klimaatplan.

2.1. COMMISSIE «DUURZAME AANKOPEN» 
Overheidsopdrachten vormen een belangrijke economische drijfkracht in België. Als aanko-
per van goederen en diensten kan de Stad inschrijvers aanmoedigen om meer producten en 
diensten met een ethisch label of een milieukeurmerk aan te bieden. De commissie Duurzame 
Aankopen verenigt de diensten Milieuraadgeving, Duurzame Ontwikkeling en Internationale 
Solidariteit en heeft als opdracht het bevorderen van ethische, sociale en ecologische clau-
sules in aanbestedingen en erop aan te sturen dat overheden duurzame en nabije goederen 
en diensten aankopen. De cel Internationale Solidariteit draagt hierin bij met haar ervaring en 
expertise op het gebied van ethische handel en fairtrade gelabelde producten. 

2.2 STEUN AAN LOKALE VERENIGINGEN DIE ZICH 
INZETTEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 
Naast haar aankoopbeleid onder-
steunt de Stad ook verenigingen 
het die een verantwoorde con-
sumptie promoten bij het grote 
publiek. De Stad onthaalde de 
eerste Slow Fashion Fair - Oxfam 
Day die Oxfam organiseerde in Tour 
& Taxis op 5 mei 2018. Oxfam Day 
bracht op één dag een modeshow, 
een beurs, debatten, een alternatief 
forum, «Do It Yourself» workshops, 
een toneelstuk en nog veel meer. 
Deze feestelijke, informatieve en 
rijk gevulde dag richtte zich op een 
nieuw, voornamelijk jong publiek. 
Uiteindelijk namen meer dan 2000 
mensen deel aan deze eerste Brus-
selse Slow Fashion Fair. 
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3. VEERTIENDAAGSE VAN DE  
        INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
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De Stad Brussel biedt een ruime waaier van 
acties aan om de Brusselse bevolking te 
informeren, bewust te maken en te sensibili-
seren over een bepaald thema: theatervoor-
stellingen, conferenties, dans, filmclubs, ... Om 
al deze activiteiten te kunnen organiseren, 
gaat zij op zoek naar expertise bij een aantal 
actoren op het terrein, universitairen en ande-
re specialisten uit instellingen of verenigingen. 
De Veertiendaagse is een uitstalraam van de 
vitaliteit van het rijke Brusselse verenigings-
leven.

In 2018 vierde de Verklaring van de Rechten 
van de Mens haar 70ste verjaardag. Sinds de 
goedkeuring van het Verdrag in 1948 werden 
de beginselen ervan vastgelegd in verschil-
lende verdragen die het respect en de be-
scherming van deze rechten afdwingen. We 
moeten echter vaststellen dat deze rechten 
wereldwijd nog vaak met de voeten wor-
den getreden. In overleg met de Stedelijke 
Adviesraad voor Internationale Solidariteit 
(SAIS) heeft de Stad daarom beslist om het 
thema Mensenrechten van 1 tot 15 oktober 
aan te kaarten.  Dit thema werd verwerkt 

in 32 activiteiten en 4 tentoonstellingen, in 
samenwerking met een 50-tal partners.

Tijdens deze campagne kwamen verschil-
lende mensenrechten aan bod  zoals o.a. het 
vrije verkeer van personen, de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van vereniging, het 
recht op leven, de vrijheid en onschendbaar-
heid van zijn persoon, het verbod op foltering, 
de vrijheid van gedachte, geweten en gods-
dienst. Deze grondrechten werden telkens op 
originele en relevante wijze benaderd in een 
programma dat meer dan 2000 mensen op 
de been bracht.

Het slotevenement  vond plaats op het 
Muntplein, die voor de duur van de campagne 
werd omgedoopt tot het Mensenrechten-
plein. Die dag konden toevallige bezoekers 
en geïnteresseerden twee voorstellingen 
bijwonen van de danscompagnie Transe en 
Danse, het werk van Amnesty International 
ontdekken, deelnemen aan de flashmob 
«Fight for our food» van de ngo SOS Faim en 
zich engageren aan de hand van participatie-
ve kunst.
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4.GEDECENTRALISEERDE  
       INTERNATIONALE  
       SAMENWERKING 
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4.1. PARTNERSCHAP MET DE STAD KINSHASA

4.1.1. VERSTERKING VAN DE DIENSTEN BURGERLIJKE 
STAND EN BEVOLKING VAN DE GEMEENTE KIMBANSEKE 

De Stad Brussel zet haar samenwerking met de gemeente Kimbanseke (Kinshasa) verder om 
de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking te verbeteren in het kader van haar deelname aan 
het programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking van de federale overheid. 
Het jaar 2017 werd afgesloten met de vaststelling dat in de 46 wijken van Kimbanseke een eer-
ste volkstelling had plaatsgevonden en dat de verantwoordelijke diensten voortaan beschikken 
over gegevens van alle inwoners van de gemeente. In 2017 werd ook een nieuw gebouw opge-
leverd, naast het gemeentehuis van Kimbanseke met de centrale diensten Burgerlijke Stand en 
Bevolking op de gelijkvloers en een archiefruimte op de tweede verdieping.

In 2018 werd het bevolkingsregister geïnstalleerd en werden de nieuwe gebouwen operatio-
neel. Dit hield onder meer het volgende in: 
• De inrichting van het nieuwe gebouw: kasten, bureaus, archiefdozen, computers, printers, 

enz.;
• Het inrichten van een schaduwrijke plek om ouders te verwelkomen die met hun baby’s 

wachten voor de aangifte van de geboorte op het gemeentehuis;
• Het officieel inhuldigen van de nieuwe kantoren en bijgebouwen en de diensten die erin 

worden ondergebracht om ze aan de burgers voor te stellen;
• De overdracht  van alle fiches per gezin van de 46 wijken naar het nieuwe bevolkingsregister 

zonder dat gegevens verloren gaan;
• Het opzetten van een efficiënt systeem om dit register gelijktijdig met de volkstelling in de 

wijken bij te werken;  
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GEBOORTEN BINNEN DE 
WETTELIJKE TERMIJNEN

GEBOORTEN BUITEN DE 
WETTELIJKE TERMIJNEN

2011 1957 390

2012 6776 904

2013 12038 349

2014 16708 423

2015 13835 3498

2016 11308 499

2017 14 588 660

2018 14255 660

De bedoeling van de inschrijving is dat de administratieve overheid de geboorte van de kinderen
registreert. Dat is immers een blijvend en officieel bewijs van het bestaan van een kind, een we-
zenlijke voorwaarde om de rechten van dat kind en zijn praktische noden waar te maken:
• Het recht van een kind op een nationaliteit waarborgen, waardoor het een paspoort kan 

krijgen, een bankrekening kan openen, leningen kan aangaan, kan stemmen en werk kan 
vinden. 

• De toegang tot basisdiensten waarborgen, zoals inenting, gezondheidszorg en inschrijving in 
een onderwijsinstelling op de daartoe aangewezen leeftijd. 

• De wettelijke bescherming van de kinderen waarborgen, meer bepaald met het oog op het 
voorkomen van kinderarbeid, om hen te beschermen tegen legerdienst of rekrutering in het 
leger, om kindhuwelijken te bestrijden. 

GEBOORTEREGISTRATIE IN KIMBANSEKE

• De ambtenaren van de gemeente voortdurend bijscholen over het nieuwe bevolkingsregis-
ter en de nieuwe communicatiemiddelen tussen de verschillende diensten;

In 2018 werd in Kinshasa een regionale coördinatie in het leven geroepen om de acties op 
het vlak van burgerlijke stand en bevolking die de Belgische gemeenten ondernemen beter 
te coördineren. De regionale coördinator werkt samen met de 5 Belgische gemeenten die in 
Kinshasa actief zijn in het kader van dit programma.
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4.1.2. CULTUUR ALS MOTOR VOOR VERANDERING 

De Stad zet haar samenwerking met de vzw Music Fund en Espace Masolo in Kinshasa voort, 
steeds met als doel een groter aantal jongeren muzikaal onderricht te geven met kwalitatieve, 
goed onderhouden instrumenten. In 2018 moest de leer- en opleidingsruimte voor herstelling 
en onderhoud van muziekinstrumenten verhuizen van Masina naar N’djili. Dit jaar werden er 8 
workshops voor het herstellen en onderhouden van muziekinstrumenten georganiseerd voor 
de muzikanten in Kimbanseke. Daarnaast waren er ook maandelijks workshops voor jongeren in 
Espace Masolo. 

 
4.2. PARTNERSCHAP MET MAROKKO
De samenwerking met de vzw Fédération des Espoirs d’Al Hoceima kwam in 2018 tot een einde 
met de verzending van twee minibussen naar Al Hoceima in Marokko en de lancering van een 
website om lokale ambachten te promoten, alsook de vrouwen die deze ambachten uitoefe-
nen. De twee bussen worden ingezet bij projecten rond milieueducatie in het nationaal park van 
Al Hoceima en zijn baai enerzijds en voor de verplaatsingen van de vrouwen en hun ambachte-
lijke producten naar de markt anderzijds.
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4.3. NOODHULP

In 2018 achtte de Stad het dringend nodig om steun te verlenen aan de slachtoffers van het 
conflict dat Jemen sedert vele jaren teistert. Er werd een schenking gedaan aan Dokters van 
de Wereld bij wijze van bijdrage aan hun belangrijke ondersteuning van de gezondheidsstruc-
turen en hun lobbywerk op internationaal niveau. 
De Stad heeft ook aan Caritas toegezegd om gedurende twee jaar voedsel te verstrekken aan 
drie Syrische families en aan Handicap International om de slachtoffers van Gaza te steunen. 

CONTACT
Cel Internationale Solidariteit van de Stad Brussel
Tel : 02 279 21 10
Mail : solidariteinternationale@brucity.be



21

Ieder jaar wordt het budget voor Internationale Solidariteit gedeeltelijk beheerd door de Stad 
Brussel en door de vzw Brissi, waaraan de Stad de uitvoering van bepaalde projecten heeft 
gedelegeerd. In 2018 beschikte de Stad over een totaal budget van 643.094 €.

De internationale projecten met de stad Kinshasa en met Marokko en de verschillende doels-
tellingen uitgewerkt in het strategisch plan, worden gedelegeerd aan de vzw BRISSI.

Begroting Internationale Solidariteit

Verdeling volgens interventiegebied

5. FINANCIEEL VERSLAG
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De grafieken geven de financiële middelen weer in functie van de verschillende interventie-
gebieden. Meer dan 50% van het budget wordt toegekend aan partners in het Zuiden, de rest 
is bedoeld voor educatie en sensibilisering rond wereldburgerschap, met bijzondere aandacht 
voor jongeren. 

Ieder jaar draagt de vzw BRISSI een deel van de subsidie over toegewezen aan complexe 
internationale projecten. Dit zijn lopende projecten die een aanpak over meerdere jaren nodig 
hebben om het hoofd te kunnen bieden aan de praktische uitvoeringsmoeilijkheden op het 
terrein.

Wat de ontvangsten betreft, volgt de Stad al jaren twee meerjarige financieringsprogramma’s. 
Een strategie om de ontvangsten te diversifiëren moet geleidelijk worden uitgewerkt. Het 
uitvoeren van die programma’s wordt gedelegeerd aan de vzw BRISSI.

Zo hernieuwde de Stad in 2018 haar engagement binnen het meerjarenprogramma van de 
federale overheid, Gemeentelijke Internationale Samenwerking 2017 – 2021, om zo te kunnen 
blijven investeren in de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking van de gemeente Kimbanse-
ke/Kinshasa. Dit programma wordt gecoördineerd door Brulocalis en UVCW en overkoepelt 
alle Belgische gemeenten die in Congo actief zijn in een dynamiek van uitwisseling van goede 
praktijken en kapitaliseren van kennis en ervaring. Voor 2017-2021 kreeg de Stad Brussel finan-
ciering ten belope van 176.723 €, goed voor gemiddeld 35.000 € per jaar.

Sinds 2014 is de Stad eveneens aangesloten bij het programma «Impulsbeleid» van de 
Vlaamse Gemeenschap, dat aan steden en gemeenten jaarlijks 45.000 euro toekent voor het 
ontwikkelen van hun beleid inzake internationale solidariteit met het oog op informatie en 
sensibilisering, versterking van de capaciteiten op intern en extern niveau en ontwikkeling van 
internationale partnerschappen.
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