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Subsidiereglement Gelijke Kansen 

 

Artikel 1 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

a) Gelijke Kansen: 

 

In het domein van "gelijke kansen" kaderen acties met als onderwerp: 

- gelijkheid tussen mannen en vrouwen; 

- maatschappelijke en interculturele diversiteit; 

- ontvangst en integratie van nieuwkomers; 

- tolerantie jegens personen met verschillende seksuele geaardheden; 

- de autonomie en de onafhankelijkheid van elkeen, hierin inbegrepen personen met verminderde 

mobiliteit of personen met een verstandelijke beperking. 

 

b) Sensibilisatie-activiteiten 

Hiermee worden informatieve en educatieve activiteiten bedoeld gericht naar de Brusselse bevolking, de 

Brusselse scholen, culturele centra, bibliotheken enz., georganiseerd door vzw’s (verenigingen zonder 

winstoogmerk) actief op het gebied van Gelijke Kansen. 

 

Artikel 2  

Binnen de perken van een goedgekeurd begrotingskrediet kan de Stad Brussel toelagen verlenen aan 

sensibiliserende activiteiten op het vlak van Gelijke Kansen. 

 

Artikel 3  

Elke aanvraag tot subsidie moet schriftelijk gebeuren met een aanvraagformulier van de Stad Brussel 

gericht aan zowel het het Kabinet van de Schepen van Gelijke Kansen, College van Burgemeester en 

Schepenen, Stad Brussel, Grote Markt, 1000 Brussel als aan het Departement Organisatie, Cel Gelijke 

Kansen, Anspachlaan 6, 1000 Brussel. 

Dit formulier is beschikbaar bij de Cel Gelijke Kansen, bereikbaar op het nummer 02/279.22.11 of via e-

mail: gelijkekansen@brucity.be.  

 

Artikel 4 

Deze aanvraag heeft uitsluitend betrekking op projecten of activiteiten die plaatsvinden in het jaar van de 

aanvraag. 

Onvolledig ingevulde dossiers, dossiers zonder de vereiste bijlagen en dossiers die worden ingediend na 

het verstrijken van de afsluitdatum die vermeld wordt in de oproepingsbrief zijn onontvankelijk. 

 

Artikel 5 

De aanvragers moeten instellingen, NGO’s, verenigingen of vzw’s zijn die gevestigd zijn op het 

grondgebied van de Stad Brussel of die een werking hebben op het grondgebied van de Stad Brussel. De 

vereniging moet minstens één jaar actief zijn. 

 

Artikel 6 

De sensibiliserende activiteiten moeten een open karakter hebben, dit wil zeggen toegankelijk zijn voor 

elke belangstellende, en publiek aangekondigd worden. 
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Artikel 7  

Per organisatie zullen jaarlijks maximaal 2 sensibiliserende activiteiten gesubsidieerd worden. 

 

Artikel 8 

De toelage kan nooit meer bedragen dan 2.000,00 EUR per activiteit of project. 

 

Artikel 9  

 

De organisatoren van gesubsidieerde activiteiten onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens, de wet Moureaux van 30 juli 1981 (anti-racismewet) en de anti-discriminatiewet van 25 

februari 2003 (zie bijlagen). De organisatoren verklaren door hun aanvraag te hebben kennisgenomen van 

deze teksten en de inhoud te zullen naleven. 

 

Artikel 10 

De activiteit dient plaats te vinden op het grondgebied van de Stad Brussel. 

 

Artikel 11 

Voor het toekennen van de toelage beslist het College van Burgemeester en Schepenen op basis van het 

advies van de Schepen van Gelijke Kansen. Het college is op generlei wijze gebonden door het advies van 

de Schepen van Gelijke Kansen. Indien het advies niet wordt gevolgd, zal de beslissing worden 

gemotiveerd. 

 

Artikel 12 

Maximaal drie maanden na het plaatsvinden van de activiteit dient een verslag over het verloop van de 

activiteit en een financiële afrekening voorgelegd te worden aan de Stad Brussel. De toelage wordt 

uitbetaald in de eerste 6 maanden van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de activiteit plaatsvond. 

 

Artikel 13 

Er wordt geen voorschot op de subsidies gegeven. De aanvrager dient dus rekening te houden met de 

noodzaak om met eigen middelen de actie te realiseren (= prefinanciering van de gevraagde subsidie). 

 

Artikel 14 

Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder 

ogenblik uitgeoefend worden door een gevolmachtigde van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere stedelijke subsidies in de 

toekomst en/of terugvordering van de verleende subsidie waartoe zal besloten worden door het College 

van Burgemeester en Schepenen. 

 

Artikel 15 

In de publiciteit die de initiatiefnemer maakt in verband met de betoelaagde activiteit, wordt steeds het 

logo van de Stad Brussel opgenomen alsook de vermelding "in samenwerking met de Stad Brussel". 

 

Artikel 16 

Het College doet uitspraak over de in dit reglement niet voorziene gevallen. 

 

Artikel 17 

De geschillen die zouden voortspruiten uit de toepassing of de interpretatie van onderhavige subsidiegids, 

behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel.  


