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REGLEMENT:  

 
SUBSIDIES MONDIAAL BELEID 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 21/12/2021 

 

 

 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1: Doelstelling 

 
De gemeente wil de ontwikkeling van het Zuiden ondersteunen op een structurele en 

duurzame manier. Met deze subsidie wil de gemeente zowel projecten van NGO’s als 

Londerzeelse ontwikkelingshelpers ondersteunen en zo meewerken aan het bereiken van 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de 

Verenigde Naties. Tegelijkertijd erkent de gemeente het belang van informeren, 

sensibiliseren en bewustmaken. De gemeente wil Londerzeelse organisaties met een 

ontwikkelingsproject in het Zuiden stimuleren om hiermee door te gaan en tevens de 

bevolking sensibiliseren over deze projecten of over de noord-zuidverhoudingen in de 

wereld. 

 

 

Artikel 2: Organisaties 

 

Volgende organisaties komen in aanmerking voor een projectsubsidie:  

 

- Niet - gouvernementele organisaties (ngo’s), erkend door de Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) die hoofdzakelijk actief 

zijn rond ontwikkelingssamenwerking. 

- Andere verenigingen en organisaties uit Londerzeel: vierde pijlervereniging, 

bewonersgroep, jeugdvereniging, interculturele vereniging, school, …  

Zowel een rechtspersoon als een feitelijke vereniging kunnen een aanvraag indienen.  

 

De organisatie die een subsidie aanvraagt, onderschrijft de grondwet, de wetten van het 

Belgische volk en het verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. Ze neemt het engagement op zich om op een constructieve 

manier mee te werken aan de opbouw van onze gemeente waarin de burgers zonder 

onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samenleven.  

 

Indien de organisatie handelt of uitspraken doet in strijd met deze bepalingen, kan het 

gemeentebestuur een deel van of de volledige subsidie terugvorderen of weigeren. 

 

 

Artikel  3: Kredieten en Indeling 

 

De gemeente voorziet in de begroting voor beleidsitem 016000 (Hulp aan het buitenland) 

een jaarlijks budget voor mondiaal beleid.  
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Het krediet voor ontwikkelingssamenwerking wordt aangewend voor drie soorten uitgaven: 

 

- Humanitaire of noodhulp acties: 25 % 

- Zuidwerking: projecten van NGO’s of Londerzeelse ontwikkelingshelpers: 50% 

- Noordwerking: educatie en sensibilisatie: 25 % 

 

Dit reglement wordt goedgekeurd voor meerdere jaren. 

 

 

HOOFDSTUK 2: HUMANITAIRE ACTIES OF NOODHULP 

 

Artikel 4: Procedure 

 

- Tweemaal per jaar kan er noodhulp worden toegewezen. 

- 50% van het voorziene krediet kan toegewezen worden in juni en 50% in december. 

- De toewijzing gebeurt door het college. 

- Is er geen vraag naar noodhulp in de eerste helft van het jaar wordt het voorziene 

krediet bijgeteld bij het krediet van de tweede helft van het jaar. Is er in de tweede 

helft van het jaar geen noodhulp-vraag ontvangen dan stelt de gemeentelijke 

administratie zelf een erkende hulporganisatie(s) voor om het voorziene krediet aan te 

doneren. De toewijzing gebeurt door het college. 

 

HOOFDSTUK 3: ZUIDWERKING 

 

Artikel 5: Verdeelsleutel  

 

- Het voorziene krediet wordt evenredig verdeeld over de verschillende aanvragers. 

- 80 % van het voorziene bedrag kan toegewezen worden aan erkende NGO’s en 

feitelijke verenigingen met verdienste. 

- 20% van het voorziene bedrag gaat naar de ondersteuning van projecten van 

Londerzeelse ontwikkelingshelpers. 

- Indien er geen aanvragen van Londerzeelse ontwikkelingshelpers worden weerhouden 

is deze verdeelsleutel niet van toepassing. 

 

Artikel 6: Projecten 

 

- Het gaat om een ontwikkelingsproject dat bijdraagt tot de realisatie van de Duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde 

Naties.  

+ SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen  

+ SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en 

promoot duurzame landbouw  

+ SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden  

+ SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder 

levenslang leren voor iedereen  

+ SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes  

+ SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor 

iedereen  

+ SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen  
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+ SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 

volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen  

+ SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 

industrialisering en stimuleer innovatie  

+ SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug  

+ SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 

veerkrachtig en duurzaam  

+ SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen  

+ SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te 

bestrijden*  

+ SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme 

hulpbronnen  

+ SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van 

ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd 

woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan 

biodiversiteit een halt toe  

+ SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op 

duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op 

alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit  

+ SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd 

partnerschap voor duurzame ontwikkeling 

- Het project moet plaatsvinden in een ontwikkelingsland dat voorkomt op de lijst van 

het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO die om de drie jaar wordt 

vastgelegd, de zogenaamde DAC-lijst. Deze lijst van landen die in aanmerking komen 

is te vinden op http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.  

 

 

Artikel 7: NGO’s en feitelijke verenigingen met verdienste 

 

7.1 Aanvraagprocedure 

 

- De aanvraag wordt voor 1 maart ingediend via het daartoe bestemde online 

aanvraagformulier (e-loket). 

- De gemeentelijke administratie stelt een advies op en legt dit voor aan het college. 

- Het advies dient goedgekeurd te worden door het college. 

 

 

7.2 Toekenningsvoorwaarden 

 

- De aanvraag wordt tijdig, volledig en correct ingediend conform de aanvraagprocedure 

vermeld in Sectie 7.1. 

- Het project draagt bij tot de realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties. 

- Het project is gericht op een kansarme bevolkingsgroep. 

- Het project is gericht op de basisbehoeften van de bevolking: water- en 

voedselvoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. 

- Het project draagt bij tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van 

de doelgroep op sociaaleconomisch vlak. 

- Het project stimuleert een persoonlijk en collectief bewustzijn dat leidt tot een ingrijpen 

in de eigen situatie en dat gericht is op het tegengaan van onderdrukkende structuren 

en toestanden. 

- De volledige participatie (medewerking en/of medezeggenschap en/of financiële 

bijdrage) van de doelgroep is gegarandeerd. 

- Er zijn garanties dat het initiatief na het beëindigen van de financiële steun op een 

zelfstandige manier kan verder werken. 

http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
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- Het project is gericht op de overname, technisch en organisatorisch, door de 

plaatselijke bevolking en het overbodig maken van buitenlandse begeleiding. 

- Het project beoogt een duurzame ontwikkeling en wordt op duurzame wijze 

georganiseerd: met respect voor het milieu, met respect voor de culturele eigenheid 

van de doelgroep en met respect voor de mensenrechten. 

- De aanvrager verbindt zich ertoe om jaarlijks op eigen initiatief informatie te 

verstrekken aan de Londerzeelse bevolking en dit minimum door een artikel te sturen 

naar de gemeentelijke administratie voor het gemeentelijk informatieblad en/of 

website. 

 

- Volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

+ Interne activiteiten enkel bedoeld voor de eigen (bestuurs)leden  

+ Commerciële activiteiten 

+ Activiteiten louter van consumptieve aard  

+ Activiteiten in het teken van erediensten of godsdienstonderricht 

+ Activiteiten met partijpolitieke doeleinden 

 

 

7.3 Toewijzing 

 

De gemeentelijke administratie stelt een advies op en legt dit voor aan het college. 

 

Het advies dient goedgekeurd te worden het college.  

 

De kredieten worden toegewezen door het college. 

 

 

7.4 Betaling 

 

De subsidie wordt uitbetaald na de goedkeuring door het college. 

 

 

7.5 Communicatie 

 

Wanneer een projectsubsidie toegekend wordt, moet de aanvrager bij de communicatie 

over het project in het Zuiden en over de aanvullende sensibiliserende Noord-Zuidactiviteit 

of activiteitenreeks steeds het logo van de gemeente vermelden en communiceren dat het 

project en de activiteit(en) ondersteund worden door de gemeente Londerzeel.   

 

De administratie levert het juiste sponsorlogo van de gemeente aan samen met de 

positieve beslissing van de toekenning van de subsidie.  

 

 

7.6 Evaluatie 

 

Op initiatief van de projectverantwoordelijke wordt het ingevulde evaluatieformulier (online 

standaardformulier e-loket) met de nodige bewijsstukken uiterlijk één jaar na uitbetaling 

ingediend. De aanwending van de toelage wordt door de gemeentelijke administratie 

gecontroleerd via dit evaluatieformulier. 
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Artikel 8: Londerzeelse ontwikkelingshelpers 

 

8.1 Voorwaarden 

 

- De aanvrager moet gedurende minstens 2 maanden in een ontwikkelingsland 

tewerkgesteld zijn tijdens het jaar van de aanvraag of dit doen in het kader van zijn of 

haar studies. 

- Het gekregen bedrag moet voor 70% gaan naar de organisatie waar men voor werkt 

en kan voor 30% gebruikt worden voor eigen onkosten. 

- De aanvrager was gedurende minstens 5 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister 

van de gemeente Londerzeel. 

 

8.2 Aanvraagprocedure 

 

- De aanvraag wordt voor 1 maart ingediend via het daartoe bestemde online 

aanvraagformulier (e-loket). 

- De gemeentelijke administratie stelt een advies op en legt dit voor aan het college. 

- Dit advies wordt goedgekeurd door het college. 

 

 

8.3 Toekenningsvoorwaarden 

 

- De aanvraag wordt tijdig, volledig en correct ingediend conform de aanvraagprocedure 

vermeld in Sectie 8.2. 

- Het project draagt bij tot de realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties. 

- Het project is gericht op een kansarme bevolkingsgroep. 

- Het project is gericht op de basisbehoeften van de bevolking: water- en 

voedselvoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. 

- Het project draagt bij tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van 

de doelgroep op sociaal- economisch vlak. 

- Het project stimuleert een persoonlijk en collectief bewustzijn dat leidt tot een ingrijpen 

in de eigen situatie en dat gericht is op het tegengaan van onderdrukkende structuren 

en toestanden. 

- De volledige participatie (medewerking en/of medezeggenschap en/of financiële 

bijdrage) van de doelgroep is gegarandeerd. 

- Er zijn garanties dat het initiatief na het beëindigen van de financiële steun op een 

zelfstandige manier kan verder werken. 

- Het project is gericht op de overname, technisch en organisatorisch, door de 

plaatselijke bevolking en het overbodig maken van buitenlandse begeleiding. 

- De projecten beogen een duurzame ontwikkeling en worden op duurzame wijze 

georganiseerd: met respect voor het milieu, met respect voor de culturele eigenheid 

van de doelgroep en met respect voor de mensenrechten. 

- De aanvrager verbindt zich ertoe om op eigen initiatief informatie te verstrekken aan 

de Londerzeelse bevolking bv door een artikel te sturen voor het gemeentelijk 

informatieblad. 

 

8.4 Toewijzing  

 

De gemeentelijke administratie stelt een advies op en legt dit voor aan het college. 

 

Het advies dient goedgekeurd te worden door het college. 
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De kredieten worden toegewezen door het college. 

 

 

8.5 Betaling 

 

De subsidie wordt uitbetaald na de goedkeuring door het college. 

 

 

8.6 Evaluatie 

 

Op initiatief van de aanvrager wordt bewijs aangeleverd van het doorstorten van minimaal 

70% van het ontvangen bedrag naar de organisatie en van de persoonlijke kosten, uiterlijk 

2 maanden na het einde van het project. 

 

 

HOOFDSTUK 3: NOORDWERKING 

 

Artikel 9: Verdeelsleutel 

 

- Het voorziene krediet wordt gelijk verdeeld over de verschillende aanvragers. 

- 60% van het gekregen bedrag dient rechtstreeks doorgestort te worden naar de ngo’s 

of een organisatie in het zuiden waarvoor er een activiteit wordt georganiseerd.  

- 40% van het gekregen bedrag kan gespendeerd worden aan het organiseren van de 

educatieve en/ of sensibiliserende activiteiten. 

 

 

Artikel10: Algemeen 

 

De gemeente subsidieert Londerzeelse groepen, organisaties en instellingen die educatieve 

en/ of sensibiliserende activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking organiseren in 

Londerzeel. 

 

 

10.1 Aanvraagprocedure 

 

- De aanvraag wordt voor 1 maart ingediend via het daartoe bestemde online 

aanvraagformulier (e-loket). 

- De gemeentelijke administratie stelt een advies op en legt dit voor aan het college. 

- Het advies dient goedgekeurd te worden door het college. 

- Tegen 1 oktober dient het bewijsmateriaal (artikels, foto’s, facturen, …) voor de 

aanvullende subsidies worden ingediend bij de gemeentelijke administratie. 

- De gemeentelijke administratie stelt een advies op en legt dit voor aan het college. 

- Het advies dient goedgekeurd te worden door het college. 

- De uitbetaling van de aanvullende subsidies gebeurt na goedkeuring door het college. 

 

 

10.2 Toekenningsvoorwaarden 

 

- De aanvraag wordt tijdig, volledig en correct ingediend conform de aanvraagprocedure 

vermeld in Sectie 10.01.  

- Het project draagt bij tot de realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties. 

- De activiteit moet aantoonbare ontwikkelingssolidariteit nastreven, waarbij wederzijdse 

waardering van verschillende leefgroepen en culturen op langere termijn en op een 

structurele manier worden bevorderd. 

- De activiteit wordt bij voorkeur gelinkt aan een project uit de Zuidwerking. 
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- Op het aanvraagformulier wordt een nauwkeurige omschrijving van de activiteit 

gevoegd. 

- Bij het aanvraagformulier dient een gedetailleerde kostenraming als bijlage gevoegd te 

worden. 

- Op alle promotiemateriaal en mededelingen naar aanleiding van de georganiseerde 

activiteit dient de ondersteuning van de gemeente Londerzeel (met logo) vermeld te 

worden. 

- De gemeente ontvangt voor elk initiatief een kort artikel voor de publicatie op de 

gemeentelijke website. 

- Indien een geplande activiteit niet kan plaatsvinden of indien de activiteit wijzigt, brengt 

de initiatiefnemer het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk op de hoogte 

via de dienst mondiaal beleid. 

- Toelagen kunnen door de gemeente teruggevorderd worden indien de activiteit niet 

voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

10.3 Toewijzing  

 

De gemeentelijke administratie stelt een advies op en legt dit voor aan het college. 

 

Het advies dient goedgekeurd te worden door het college.  

 

De kredieten worden toegewezen door het college. 

 

 

10.4 Betaling 

 

- De basis subsidie wordt onmiddellijk na goedkeuring door het college uitbetaald. 

- De aanvullende subsidie wordt uitbetaald in december na evaluatie en bewijs van de 

georganiseerde activiteiten. 

 

 

10.5 Evaluatie 

 

Op initiatief van de aanvrager wordt er een bewijs aangeleverd van het storten van het 

bedrag naar de organisatie en van de eventuele persoonlijk onkosten, uiterlijk 2 maanden 

na het einde van het project. 

 

 

Artikel 11: Terugvordering van ontvangen subsidies 

 

- De begunstigde organisatie moet deze subsidie gebruiken voor het doel waarvoor zij 

werd toegekend.   

- De toegekende subsidies moeten worden beheerd als een goede huisvader.  

- In de volgende gevallen is de aanvrager verplicht de subsidie geheel of gedeeltelijk 

terug te betalen:  

+ Indien de subsidie niet aangewend werd voor het doel waarvoor zij is 

toegekend.  

+ Indien de subsidie niet volledig werd gebruikt, of geheel of gedeeltelijk 

aangewend werd voor doeleinden buiten de aanvraag.  

+ Indien de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet correct 

voorgelegd werden.  

+ Indien bij het project niet correct gecommuniceerd werd over de 

ondersteuning door de gemeente Londerzeel.  
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+ Indien na controle blijkt dat het project of de aanvullende sensibiliserende 

Noord-Zuid-activiteit of –activiteitenreeks dubbele financiering hebben 

ontvangen.  

- De gemeentelijke administratie stelt een voorstel tot terugvordering op en legt dit voor 

aan het college.  

- Het advies dient goedgekeurd te worden door het college.  


