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Artikel 1 Kader 
 

In het kader van haar politiek van duurzame ontwikkeling en het in voege treden van de Lokale Agenda 21, stellen het 
College van Burgemeester en Schepenen een totaal bedrag van 18.000 Euro ter beschikking, onder de vorm van 
subsidies, voor de realisatie van lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling, op het grondgebied van de Stad Brussel.  

 

Artikel 2 Doelstelling 
 

Algemene doelstelling: Zich volledig achter de globale doelstellingen scharen van de duurzame ontwikkeling door het 
mobiliseren en uitnodigen tot participeren van de burgers om te komen tot een alternatieve levenswijze en ontwikkeling. 

Specifieke doelstelling: Het steunen van lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling, door het toekennen van 
subsidies aan inwoners, verenigingen en scholen die zich inzetten door acties te ondernemen die een duurzame en 
positieve impact hebben op het gedrag en leefklimaat van de doelgroep. 

 

Artikel 3 Belangrijkste thema’s 
 

De projecten dienen zich te situeren binnen één van de volgende domeinen: 

• Sensibiliseringsacties i.v.m. duurzame ontwikkeling, 
• Biodiversiteit en groene ruimtes, 
• Water, 
• Energie, 
• Verminderen en hergebruiken van afval, 
• Mobiliteit, 
• Voeding en duurzame consumptie, 
• Sociale integratie, 
• Toegang tot cultuur en kennis, 
• Levenskader, 
• Werkgelegenheid en economische ontwikkeling, 
• Sociale economie. 

Artikel 4 Profiel van de initiatiefnemers en criteria 
 

De oproep staat open voor de volgende lokale actoren: 

- Bewonersgroepen van ten minste vier bewoners of stadsgebruikers (beroep/activiteiten), bewonerscomités en 
wijkcomités: feitelijke verenigingen 
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- Verenigingen zonder winstgevend doel (VZW). 
- Onderwijsinstellingen en oudercomités. 

De volgende ontvankelijkheidcriteria worden gehanteerd (volgens profiel van de initiatiefnemer): 

Categorie 1 
- Feitelijke verenigingen die minder dan één jaar bestaan en die acties uitvoeren of plannen op het grondgebied 

van de Stad Brussel en waarvan minstens vier (4) personen deel uitmaken die of gedomicilieerd zijn in Brussel 
of die door hun werk of andere activiteiten een band met Brussel hebben. 

- Verenigingen zonder winstgevend doel (VZW) minder dan één jaar bestaan die acties uitvoeren of plannen op 
het grondgebied van de Stad Brussel en waarvan de sociale zetel zich hier ook bevind. 

Categorie 2 
- Feitelijke verenigingen die meer dan één jaar bestaan en die acties uitvoeren of plannen op het grondgebied 

van de Stad Brussel en waarvan minstens vier (4) personen deel uitmaken die of gedomicilieerd zijn in Brussel 
of die door hun werk of andere activiteiten een band met Brussel hebben. 

- Verenigingen zonder winstgevend doel (VZW) meer dan één jaar bestaan die acties uitvoeren of plannen op het 
grondgebied van de Stad Brussel en waarvan de sociale zetel zich hier ook bevind.  

Categorie 3 
- Vzw Bruxelles-Enseignement  en Vzw Onderwijs Brussel die handelt voor rekening van het officieel 

gesubsidieerd onderwijs dat afhangt van de Stad Brussel. 
- Onderwijsinstellingen die zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevinden: 

o georganiseerd door de gemeenschappen 
o van het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs. 

Artikel 5 Financieel aandeel 
 

Het maximum bedrag dat kan toegekend worden bedraagt tussen de 1.000 en 2.500 euro al naargelang de categorie 
waaronder de initiatiefnemer van het project valt. 

 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

Maximum gesubsidieerd bedrag 1.000€ 2.500€ 2.500€ 

 

Elke initiatiefnemer kan slechts één keer per jaar subsidies ontvangen. Initiatiefnemers kunnen echter wel verschillende 
aanvragen, voor verschillende acties, indienen. 

Artikel 6 Uitgaven die in aanmerking komen voor deze subsidie 
 

Alle werkings- en investeringskosten direct verbonden met het project, komen in aanmerking met uitzondering van de 
beheerskosten (energie en waterrekening, telefoonabonnement, huur,…) en personeelsonkosten. 

Het materiaal dat aangekocht wordt met deze subsidies moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor gemeenschappelijk 
gebruik. 

Artikel 7 Selectiecriteria 
 

De jury zal bijzonder belang hechten aan de volgende criteria: 

- De sociale en participatieve dimensie van het project evenals het potentieel aantal begunstigden en het 
aantal betrokken deelnemers, 

- De impact van het project op de inwoners van de wijk. 
 

- De jury houdt eveneens rekening met de volgende criteria: 



 

- Het afgestemd zijn op de doelstellingen en de actiedomeinen van de Lokale Agenda 21, 
- De meerwaarde van het project op sociaal, economisch en ecologisch vlak, 
- Het voorbeeldige karakter van het project, 
- Originaliteit van het project, in het bijzonder voor de structuren beschikkend over bezoldigd personeel en het 

feit dat hij was nooit door deze projectoproep gesubsidieerd. 
- De haalbaarheid van het opstarten van het project binnen de 12 maanden na ontvangst van de subsidie. 

Andere criteria die belangrijk zijn: 

- De heterogeniteit van de doelgroep (er wordt rekening gehouden met gender en met generatie – en 
interculturele dimensies), 

- De originaliteit van het partnerschap tussen lokale actoren die niet de gewoonte hebben samen te werken, 
- De privaat – publieke cofinanciering van het project. 
-  

Artikel 8 Samenstelling van de jury 
Met stemrecht: 
3 externe personen die gekwalificeerd zijn in duurzame ontwikkeling en/of in participatieve processen 
 
Zonder stemrecht: 
De Coördinator van de Lokale Agenda 21 
1 vertegenwoordiger van Brussel Participatie 
Technici van de betrokken diensten van de Stad Brussel (naargelang de aard van het project). 

 

Artikel 9 Administratieve procedures 
 

Het aanvraagformulier moet op id.brussel.be of per e-mail  (agenda21@brucity.be) ten laatste op 21 mei 2017 worden 
ingediend. De personen die een project wensen in te dienen worden verzocht dit formulier in te vullen en volgende 
documenten hierbij te voegen: 

Categorie 1 
Feitelijke verenigingen die minder dan een jaar bestaan:  

- Een lijst van de deelnemers aan het project met hun gegevens en beroep, een kopie van de identiteitskaar 
- Een kopie van het reglement van de projectoproep, met de datum en handtekening (voorafgegaan door de zin « 

gelezen en goedgekeurd ») van alle leden van de vereniging of van de gevolmachtigden hiervan. 

Verenigingen zonder winstoogmerk (VZW) die minder dan een jaar bestaan: 

- De statuten van de vereniging 
- Een lijst van de deelnemers aan het project met hun gegevens, een kopie van de identiteitskaart 
- Het meest recente jaarverslag 
- Het meest recente kasverslag  
- Een kopie van het reglement van de projectoproep, met datum en handtekening (voorafgegaan door de zin « 

gelezen en goedgekeurd ») van de initiatiefnemers van het project. 

Categorie 2 
Feitelijke verenigingen die meer dan een jaar bestaan:  

- Een lijst van de deelnemers aan het project met hun gegevens en beroep, een kopie van de identiteitskaar 
- De statuten van de vereniging 
- Het meest recente jaarverslag 
- Het meest recente kasverslag  
- Een kopie van het reglement van de projectoproep, met de datum en handtekening (voorafgegaan door de zin « 

gelezen en goedgekeurd ») van alle leden van de vereniging of van de gevolmachtigden hiervan. 

Verenigingen zonder winstoogmerk (VZW) die meer dan een jaar bestaan:  
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- De statuten van de vereniging  
- Het meest recente jaarverslag 
- De meeste recente financieel verslag en balans 
- Een kopie van het reglement, met datum en handtekening (voorafgegaan door de zin « gelezen en 

goedgekeurd ») van de initiatiefnemers van het project. 

Categorie 3 
- Onderwijsinstellingen:  
- Een kopie van het reglement van de projectoproep, met datum en handtekening (voorafgegaan door de zin « 

gelezen en goedgekeurd »): 
o van een vertegenwoordiger van de raad van bestuur voor de vzw Bruxelles-Enseignement en de vzw 

Onderwijs Brussel. 
o van de inrichtende macht of de directie voor de onderwijsinstellingen van het gesubsidieerd officieel 

onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs 

 

Artikel 10 Selectieprocedure 
 

Fase 1 : (nazicht van de ingezonden dossiers): de cel Duurzame ontwikkeling kijkt na of de ontvangen dossiers conform 
het reglement zijn. Onrechtmatig ingevulde aanvragen, dossiers zonder de gevraagde bijlagen en dossiers die na de 
afsluitingsdatum zijn binnengekomen worden als onontvankelijk beschouwd. 

Fase 2 : (beslissing van de jury): De jury zal een beslissing nemen over wie de laureaten zijn en welk bedrag toegekend 
wordt op basis van de selectiecriteria ( artikel 7 van het huidige reglement). In geval van ex-aequo krijgen nieuwe 
initiatiefnemers het voordeel. 

Fase 3 : (beslissing over de toekenning van de subsidie): Het College van Burgemeester en Schepenen baseren zich op 
het advies van de jury maar kunnen, mits de keuze gemotiveerd wordt, beslissen het advies niet te volgen. De beslissing 
over de toekenning van de subsidie wordt genomen door de Gemeenteraad. 

Fase 4 : (opstarten van de projecten): De laureaten moeten hun project realiseren ten laatste zes  manden na de 
ontvangst van de subsidies. 

 

Artikel 11 Uitbetalingsmodaliteiten van de subsidies 
 

De subsidie wordt in zijn totaliteit uitbetaald vanaf het ogenblik dat de beslissing over de toekenning genomen wordt door 
de Gemeenteraad onder de opschortende voorwaarde van schorsing of vernietiging van de beslissing door de 
toezichthoudende overheid waarvan de Stad afhankelijk is voor de beslissingen genomen door de Gemeenteraad. 

In het geval dat het project niet wordt uitgevoerd (in zijn geheel of gedeeltelijk) worden de bedragen die niet 
gespendeerd zijn teruggevorderd van de begunstigde van de subsidies. Dit geldt evenzeer voor niet geautoriseerde 
uitgaven. In geval van ingebrekestelling zal de terug te betalen som, na een aangetekend schrijven onderhevig zijn aan 
de wettelijke interesten. 

In het geval van ontbinding van de initiatief nemende organisatie ontbonden wordt binnen de twaalf (12) manden te 
rekenen vanaf het uitbetalen van de subsidie, zal het met de subsidie aangekochte materiaal overgedragen worden aan 
Brussel Participatie die het ter beschikking zal stellen van buurtcomités en inwoners. 

 

Artikel 12 Opvolging - evaluatie van het project 
 

De laureaten dienen uiterlijk een (1) maand na de afsluiting van hun project een gedetailleerd rapport op te stellen met 
daarin een beschrijving van alle activiteiten die tijdens de duur van het project plaatsvonden alsook een financieel 



 

verslag met daarbij alle bewijsstukken van betaling. Indien dit niet gebeurt, dienen de verkregen subsidies terugbetaald 
te worden. 

De Stad Brussel zal te allen tijde een follow-up doen van de projecten. De Stad kan, als subsidieverlener op elk moment 
aan de laureaten toegang vragen tot hun project en ook tot alle informatie betreffende hun project. 

De laureaten engageren zich om deel te nemen aan vergaderingen waar informatie en ideeën uitgewisseld worden en 
aan evenementen waar de projecten voorgesteld worden. 

 

Artikel 13 Communicatie / bekendmaking 
 

De projectoproep, de weerhouden projecten en de uitgevoerde projecten zullen door de Stad Brussel aan het publiek 
voorgesteld worden. Elke communicatie door de laureaten dient het logo van de Stad Brussel en de vermelding « met de 
steun van de Stad Brussel » te bevatten. 

 

Artikel 14 Praktische informatie 
 

Het aanvraagformulier is beschikbaar op id.brussel.be. 

De aanvraagformulieren en bijlagen moeten op 21 mei om middernacht op id.brussel.be of per e-mail aan 
agenda21@brucity.be ingediend worden.  

Contact: 
Cel Duurzame ontwikkeling 
Tel. : 02.279.20.89 
agenda21@brucity.be 
 

Artikel 15 Geschillen 
 

Elk geschil betreffende het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van dit reglement valt onder de exclusieve 
bevoegdheid van de Brussels hoven en rechtbanken. 
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