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PROJECTOPROEP 

WEEK VAN DE HANDICAP 

Reglement

 

Artikel 1 

 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
a) Gelijke kansen: 

 

Onder "Gelijke kansen" wordt verstaan: acties ter bevordering van: 

- de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

- culturele diversiteit 

- de inclusie van en de bestrijding van discriminatie tav personen van de LGBTQI+-gemeenschap; 

- de inclusie van personen met een handicap en universele toegankelijkheid of "toegankelijkheid 
voor  allen" 
 

b) Sensibiliserings-activiteiten 
 
Hieronder worden voorlichtings- en educatieve of artistieke activiteiten verstaan die plaatsvinden op het 
grondgebied van de Stad Brussel, en gericht op de bevolking, scholen, culturele centra, bibliotheken en 
andere sociaal-culturele actoren. Deze sensibiliseringsactiviteiten dienen openbaar te zijn, toegankelijk voor 
iedereen die geïnteresseerd is en moeten publiekelijk worden aangekondigd. 
 

c) Aanvrager 
 
Aanvragers moeten sinds ten minste twaalf maanden als vereniging zonder winstoogmerk opgericht zijn. Zij 
onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Wet tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden van 30 juli 1981 en de nieuwe antidiscriminatiewet van 25 februari 
2003. Aanvragers verklaren door hun verzoek dat zij deze teksten hebben gelezen en de inhoud ervan 
naleven. 

 

Artikel 2 

 
Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, kan de Stad Brussel subsidies verlenen aan 
aanvragers die als doel het organiseren van sensibiliseringsactiviteiten op het gebied van gelijke kansen 
nastreven. 
 
In dat geval bepaalt het Gemeentecollege de precieze voorwaarden van de projectoproep. Alle informatie met 
betrekking tot de projectoproep wordt tot op de dag van de deadline gepubliceerd op de website van de Stad                             
http://www.brussel.be/projectoproep-handicap. 

 
Artikel 3 

 

Aanvragers worden verzocht hun aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier in digitale versie, in PDF-
formaat per e-mail: gelijkekansen@brucity.be of via een papieren versie, gericht aan het Departement 
Organisatie, Cel Gelijke Kansen, Anspachlaan 6, 1000 Brussel. De digitale versie heeft echter de voorkeur. 
 
 
Het formulier is beschikbaar op de website van de Stad Brussel (http://www.brussel.be/projectoproep-handicap) 
en telefonisch via de Cel Gelijke Kansen op het nummer 02/279.21.50 of per e-mail: gelijkekansen@brucity.be 
 

 

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragen: 
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- aan de Stad zijn meegedeeld in de verstrekte formulieren en termijnen. Elke onvolledige of te late aanvraag 

wordt afgewezen 

- binnen het kader van de verordening blijven 

- een begroting voorstellen die in overeenstemming is met de voorgestelde activiteiten 

 

Artikel 4 

 
Aanvragen voor subsidies die zijn ingediend volgens de voorziene voorwaarden en termijnen en aan dit          
reglement voldoen, zullen worden beoordeeld en geclassificeerd op basis van de volgende criteria: 

 

 Relevantie van het project in het licht van de doelstellingen van de Stad Brussel in termen van handicap 
zoals beschreven in haar actieplan. Het actieplan is beschikbaar op de website van de Stad: 

https://www.brussel.be/actieplan-handicap-inclusie-en-toegankelijkheid  

Punten worden als volgt toegekend: 

 
• Het voorgelegde project beantwoord aan een specifieke doelstelling van het actieplan = 1 

punt 
• Het voorgelegde project beantwoord aan meer dan één doelstelling van het actieplan = 2 

punten 
 

 

 Relevantie van de uitgaven in het licht van de voorgestelde activiteiten en de doelgroep. 
Punten worden als volgt toegekend: 

 
• Relevante uitgaven, d.w.z. die nuttig en evenredig lijken om het project uit te voeren en 

nauwkeurig budget = 1 punt 
• Lage uitgaven gezien de ambitie van het project (d.w.z. de omvang van de doelgroep en de 

gemobiliseerde middelen) en nauwkeurig budget = 2 punten 
 

 Diversiteit (geslacht, leeftijd, afkomst, handicap) van de doelgroep.     
Punten worden als volgt toegekend: 
 

• Het beoogde publiek is relatief beperkt of weinig divers = 0 punten 
• Het beoogde publiek is divers of het gebrek aan diversiteit wordt gerechtvaardigd door het feit 

dat het project zich richt op een specifiek publiek (vb: het project is gericht op het bestrijden van 
de digitale uitsluiting van analfabete vrouwen) = 1 punt 

• Er worden speciale inspanningen geleverd om het publiek te diversifiëren = 2 punten 
 
 

 Continuïteit van het project. 
Punten worden als volgt toegekend: 
 

• Het voorgelegde project werd in het verleden al eens uitgetest en rust daardoor reeds op enige 
ervaring = 1 punt 

• Er wordt voorzien om tools te ontwikkelen zoals een handleiding, een toolbox, een brochure,... 
om concrete (zichtbare) sporen van de actie te behouden = 1 punt 

• Het voorgelegde project werd in het verleden al eens uitgetest en rust daardoor reeds op enige 
ervaring en wordt voorzien om tools te ontwikkelen zoals een handleiding, een toolbox, een 
brochure,... om concrete (zichtbare) sporen van de actie te behouden = 2 punten 

 

Artikel 5 

 
a) De verschillende aanvragen worden geanalyseerd om eerst te bepalen welke projecten aan alle eisen 

voldoen. 

b) In aanmerking komende aanvragen worden vervolgens geanalyseerd en beoordeeld op basis van de 
selectiecriteria (artikel 4). 
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Het College zal besluiten om een subsidie toe te kennen aan de best beoordeelde projecten, afhankelijk van 

het beschikbare budget, met dien verstande echter dat het College de mogelijkheid behoudt om dit budget niet 

volledig of gedeeltelijk toe te wijzen. 

 
Deze beslissing wordt per brief meegedeeld aan alle personen die een subsidie hebben aangevraagd. 

 

Artikel 6 

 
Per aanvrager mogen maximaal twee projecten per jaar worden gesubsidieerd. 

Artikel 7 

 
De toegekende subsidie bedraagt maximaal 3.000,00 EUR per activiteit of project.  
 

Alleen de specifieke kosten voor de uitvoering van het project kunnen worden gedekt door de toegekende 
subsidie. Structurele of algemene exploitatiekosten zoals huur, energiekosten, verzekeringskosten, 
telefoonkosten, permanente investeringen in kantoorbenodigdheden (computer, projector,...) of vaste 
personeelskosten worden niet gedekt door de toegekende subsidie. 

Artikel 8 

 

De subsidie wordt na ontvangst van de schuldvordering in één keer uitbetaald. 

Het model van de schuldvordering is beschikbaar op de website van de Stad: https://www.brussel.be/gelijke-

kansen en op aanvraag aan de Cel Gelijke Kansen per e-mail gelijkekansen@brucity.be of telefonisch 

(02/279.21.50). 

De aanvragers van wiens project(en) werd(en) geselecteerd, verbinden zich ertoe:  

1 - Hun projecten uit te voeren gedurende de Week dan de Handicap, tussen 26 november en 3 december. 

 

2 - Uiterlijk op 31 maart 2023 een activiteitenverslag en bewijsstukken voor alle uitgaven waarvoor de subsidie 

is verkregen in te dienen, hetzij per e-mail: gelijkekansen@brucity.be of op papier, gericht aan de dienst 

Organisatie, Cel Gelijke Kansen, Anspachlaan 6, 1000 Brussel. De digitale versie heeft de voorkeur. Een model 

voor het activiteitenverslag is beschikbaar op de website van de Stad: https://www.brussel.be/gelijkekansen en 

op aanvraag per e-mail (gelijkekansen@brucity.be) of telefoon (02/279.21.50) bij de Cel Gelijke Kansen. 

Zoniet wordt gevraagd de subsidie terug te geven. 

De Stad Brussel behoudt zich het recht voor om bewijsstukken van uitgaven die niet duidelijk getuigen van de 

kosten of die getuigen van een onrechtmatige prijs, te weigeren. 

Artikel 9 

 
De toegekende subsidies in het kader van dit reglement worden verleend krachtens de wet van 14 november 

1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde subsidies. 
 
Indien dit reglement niet wordt nageleefd of onjuiste informatie wordt verstrekt, kan de toegekende subsidie 
worden geannuleerd of zal een eventuele terugbetaling van de reeds ontvangen subsidie worden opgeëist en 
kunnen toekomstige subsidies geweigerd worden. 

Artikel 10 

 
Bekendmaking van de gesubsidieerde activiteit door de initiatiefnemer dient het logo van de Stad Brussel 
(https://www.brussel.be/grafisch-charter) te reproduceren en "Met de steun van de Stad Brussel" te       vermelden. 
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Artikel 11 

 
Het College is belast met de uitvoering van dit reglement. 

Artikel 12 

 
Elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit reglement valt onder de bevoegdheid van  de 
Brusselse rechtbanken en gerechtshoven. 

 


