SUBSIDIEREGLEMENT
‘OARELBEEKSE WEIRELDBURGERS’
ART 1. DEFINITIES
In het kader van dit reglement hebben de volgende termen de volgende betekenis:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

We{i}reldraad (afgekort WR): de stedelijke adviesraad rond internationale solidariteit,
samenleven in diversiteit en wereldburgerschap van de stad Harelbeke.
Crisiscel We{i}reldraad: minstens drie leden van de We{i}reldraad om binnen de vijf
werkdagen advies te verlenen over noodhulpsituaties en - aanvragen.
Mondiale en/of diversiteitsvereniging: iedere vereniging waarvan de aard hoofdzakelijk
niet-gouvernementeel is en die zich zonder winstoogmerk inzet voor internationale solidariteit,
samenleven in diversiteit en wereldburgerschap met uitsluiting van de NGO’s in hun
bovenlokale werking en structuur.
Individu: Een persoon in Harelbeke ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister.
Diaspora: de verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld. De
Harelbeekse diaspora zijn groepen mensen van vreemde origine die in Harelbeke leven.
Basissubsidie: de subsidie die de normale werking van een vereniging die zich inzet voor
internationale solidariteit, samenleven in diversiteit en wereldburgerschap ondersteunt. En
die één maal per werkjaar wordt toegekend overeenkomstig de voorwaarden.
Werkjaar: de periode lopend van 1 januari tot en met 31 december.
DAC-land: een land opgenomen op de lijst van het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking
(Development Assistance Committee of DAC) van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Projectsubsidie lokale werking: de subsidie die specifieke projecten van een vereniging
of een individu ondersteunt die plaatsvinden in het arrondissement Kortrijk en bij voorkeur in
Harelbeke.
Projectsubsidie internationale werking: de subsidie die specifieke projecten van een
vereniging of een individu ondersteunt en die voornamelijk, maar niet uitsluitend,
plaatsvinden in een land op de DAC-lijst.
Noodhulp: Noodhulp is acute én tijdelijke hulp vóór, tijdens en vlak na een ramp of acute
crisis. Noodhulp heeft als doel de slachtoffers bij te staan in hun basisbehoeften: de hulp is
o.a. gericht op voorzien van onderdak, voedsel, kledij, drinkwater, gezondheidszorg.
Noodhulp richt zich voornamelijk op DAC-landen Noodhulp staat tegenover ‘structurele hulp’
die veranderingen op sociaal, economisch of politiek vlak op lange termijn tot doel heeft.
Project: een nieuwe actie, of een deelactie binnen een bestaand project, kleinschalig qua
budget en gericht op internationale solidariteit,
samenleven in diversiteit en
wereldburgerschap. Acties met een louter financieel doel komen niet in aanmerking.

ART. 2 ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN
Enkel de vereniging die zich inzet voor internationale solidariteit, samenleven in diversiteit en
wereldburgerschap komt in aanmerking voor de basissubsidie.
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Elke Harelbeekse vereniging of individu komt in aanmerking voor de projectsubsidie lokale
werking, projectsubsidie internationale werking of noodhulp bedoeld in dit reglement.
De verenigingen dienen op het ogenblik van de aanvraag aan alle volgende algemene
subsidievoorwaarden te voldoen:
• De vereniging heeft minstens één jaar werking achter de rug of is al één jaar lid van de
We{i}reldraad.
• De vereniging telt minstens twee leden die in Harelbeke wonen en richt zich tot het
Harelbeekse publiek.
De individuen dienen op het ogenblik van de aanvraag aan alle volgende subsidievoorwaarden
te voldoen:
• Het individu is al een jaar in Harelbeke ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister.

ART. 3 AANVRAAGPROCEDURE. ALGEMEEN.
De aanvraag dient online of schriftelijk te gebeuren via de aanvraagformulieren die te verkrijgen
zijn bij de stad of beschikbaar zijn op een website van de stad.

ART.4 DE BASISSUBSIDIE – BIJZONDERE VOORWAARDEN
Naast aan de algemene subsidievoorwaarden, dient de vereniging die een basissubsidie aanvraagt
ook aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
•
•
•

•
•

•

De vereniging wordt niet gesubsidieerd door een ander initiatief van de stad.
De vereniging is gericht op het informeren en sensibiliseren van een ruim publiek rond de
thema’s internationale solidariteit, samenleven in diversiteit en wereldburgerschap
De vereniging organiseerde, in het werkjaar waarop de subsidie slaat, minimum twee
activiteiten voor gemiddeld 20 personen over een van deze thema’s. Als activiteit komen in
aanmerking (niet-limitatief): voordrachten en debatten, tentoonstellingen, theater, quiz,
filmvoorstelling, productie van tijdschriften, muziekoptredens als dit gebeurt in een ruimer
kader, vorming van eigen leden (dit laatste geldig als maximaal 1 activiteit).
Voor of na elke activiteit werd door de vereniging een kort artikel of een bericht voor sociale
media opgesteld bestemd voor de communicatie van stad Harelbeke. Deze worden verstuurd
aan de ambtenaar voor lokaal mondiaal beleid.
De vereniging is op het ogenblik van de aanvraag lid van de We{i}reldraad. De vereniging
nam in het werkjaar waarop de subsidie slaat actief deel aan de We{i}reldraad. Dit wil zeggen:
ze werkte mee aan minimum de helft van de activiteiten en was minstens aanwezig op
Algemene Vergadering van de We{i}reldraad. Eén persoon kan – met het oog op de naleving
van deze voorwaarden - slechts één organisatie vertegenwoordigen. De aanvraag voor de
basissubsidie moet worden ingediend vóór 1 november van het lopende werkjaar.
De basissubsidie kan slecht één maal per werkjaar worden toegekend.

ART. 5 PROJECTSUBSIDIE LOKALE WERKING - BIJZONDERE VOORWAARDEN
Naast de algemene subsidievoorwaarden, moet een project waarvoor projectsubsidies lokale
werking wordt aangevraagd, ook aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
• Het project wordt niet gesubsidieerd door een ander initiatief van de stad.
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• Het project moet sensibiliseren rond de thema’s eigen aan de We{i}reldraad. Het doel moet
zijn het creëren en versterken van een breed maatschappelijk draagvlak voor internationale
solidariteit, samenleven in diversiteit en wereldburgerschap
• Het project moet open staan voor een ruim publiek uit Harelbeke en kaderen in een lokale
Harelbeekse werking. Samenwerking met de Harelbeekse diaspora waar mogelijk, wordt sterk
aanbevolen.
• Het project moet bijdragen aan het verwezenlijken van de SDGs.
• Van elk project dient vooraf een kostenraming opgemaakt te worden.
• Voor of na elk project dient de aanvrager een kort artikel of bericht voor sociale media op te
stellen met een voorstelling van de activiteit/het project, bestemd voor de communicatie van
stad Harelbeke. Deze worden verstuurd aan de ambtenaar voor lokaal mondiaal beleid.
• Op alle publicaties – zoals affiches, folders e.d. moet de vermelding “Met de steun van stad
Harelbeke” en het correcte logo voorkomen.

ART 6. PROJECTSUBSIDIE INTERNATIONALE WERKING - BIJZONDERE
VOORWAARDEN
Naast de algemene subsidievoorwaarden, moet een project waarvoor projectsubsidies
internationale werking wordt aangevraagd, ook aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
• Het project wordt niet gesubsidieerd door een ander initiatief van de stad.
• De aanvrager heeft een rechtstreekse en persoonlijke band met het project. De aanvrager
heeft de nood persoonlijk vastgesteld en staat zelf in voor de uitvoering en evaluatie van het
project.
• Het project moet bijdragen aan het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals
(SDGs), duurzaam en participatief zijn:
o SDGs:
▪ SDG 1: Geen armoede: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
▪ SDG 2 Geen honger: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en
verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
▪ SDG 3 Goede gezondheid en welzijn: Verzeker een goede gezondheid en
promoot welvaart voor alle leeftijden
▪ SDG 4 Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
▪ SDG 5 Gendergelijkheid: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor
alle vrouwen en meisjes
▪ SDG 6 Schoon water en sanitair: Verzeker toegang en duurzaam beheer
van water en sanitatie voor iedereen
▪ SDG 7 Betaalbare en duurzame energie: Verzeker toegang tot betaalbare,
betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
▪ SDG 8: Waardig werk en economische groei: Bevorder aanhoudende,
inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
▪ SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur: Bouw
veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en
duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
▪ SDG 10: Ongelijkheid verminderen: Dring ongelijkheid in en tussen landen
terug
▪ SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen: Maak steden en
menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
▪ SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie: Verzeker duurzame
consumptie- en productiepatronen
▪ SDG 13 Klimaatactie: Neem dringend actie om de klimaatverandering en
haar impact te bestrijden
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SDG 14: Leven in het water: Behoud en maak duurzaam gebruik van
de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
▪ SDG 15: Leven op het land: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam
gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd
woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies
aan biodiversiteit een halt toe
▪ SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten: Bevorder
vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame
ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle
niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
▪ SDG 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken: Versterk de
implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor
duurzame ontwikkeling
Duurzaam:
▪ Het project heeft een duurzame impact op levensomstandigheden van de
doelgroep.
▪ De verderzetting van het project wordt maximaal in de projectplanning
ingebouwd opdat het project blijft voortbestaan nadat de steun is
afgebouwd.
▪ Verbruiksgoederen, transport en levensmiddelen kunnen geen deel uit
maken van de subsidiëring.
Participatie:
▪ De plaatselijke doelgroep moet betrokken zijn bij de totstandkoming &
uitvoering van het project.
▪ Samenwerking met de Harelbeekse diaspora waar mogelijk, wordt sterk
aanbevolen.
▪

o

o

• De inhoud en doelstellingen van het project zijn duidelijk gedefinieerd, haalbaar en realistisch
binnen de context ter plaatse.
• Er wordt termijn van realisatie aangegeven.
• Van elk project dient vooraf een kostenraming opgemaakt te worden.
• De We{i}reldraad verwacht een mondelinge toelichting van het project op de jurybeoordeling.
• Voor of na elk project dient de aanvrager een kort artikel of bericht voor sociale media op te
stellen met een voorstelling van het project, bestemd voor de communicatie van stad
Harelbeke. Deze worden verstuurd aan de ambtenaar voor lokaal mondiaal beleid.
• Op alle publicaties – zoals affiches, folders e.d. moet de vermelding “Met de steun van stad
Harelbeke” en het correcte logo voorkomen.
Indien het project indruist tegen de mensenrechten, de rechten van het kind en minderheidsgroepen,
schadelijk is voor lokale arbeidsomstandigheden, leidt tot genderdiscriminatie, commerciële doelen heeft
of leidt tot milieuschade, is het project niet subsidieerbaar.
Nationale campagnes of projecten van NGO’s zijn evenmin subsidieerbaar.

ART. 7
PROCEDURE. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE
PROJECTSUBSIDIE LOKALE WERKING EN INTERNATIONALE WERKING
• Een projectsubsidie lokale werking of internationale werking kan ten allen tijde worden
aangevraagd. De aanvragen worden echter slechts twee maal per jaar beoordeeld Deze
momenten worden vastgelegd tijdens de Algemene Vergadering bij de start van het jaar.
• Hetzelfde project kan jaarlijks slechts één subsidie voor lokale werking en internationale
werking aanvragen.
• De aanvraag wordt in het eerst volgende jurymoment van de We{i}reldraad geagendeerd
waarop de indiener voor een mondelinge toelichting wordt uitgenodigd. De jury van de
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•
•
•
•

We{i}reldraad formuleert hierop een advies aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Dit advies kan op verzoek aan de aanvrager worden toegelicht. Het College van Burgemeester
en Schepenen oordeelt principieel over de subsidieerbaarheid van de aanvraag. De beslissing
van het college is formeel gemotiveerd.
Indien een project wordt goedgekeurd door het CBS, wordt de subsidie aan de aanvrager
uitbetaald.
Elke toegekende subsidie houdt het engagement in om het project voor te stellen op het
jaarlijkse toonmoment van de We{i}reldraad. Op het jaarlijkse toonmoment, presenteert de
aanvrager zijn project bij wijze van evaluatie.
De gemaakte kosten moeten ten laatste een maand voor het toonmoment worden bewezen
aan de hand van kastickets en facturen.
Als een project niet, of niet volgens de beschreven criteria wordt uitgevoerd, zal de uitbetaalde
subsidie teruggevorderd worden. Bij discussie zal de jury en het CBS zich over het al dan niet
correct uitvoeren uitspreken.

ART. 8 SUBSIDIE NOODHULP

8.1 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE SUBSIDIE NOODHULP
Noodhulp kan worden aangevraagd:
• door erkende organisaties of samenwerkingsverbanden met expertise in snelle interventies;
• door de crisiscel van de We{i}reldraad of de We{i}reldraad;
• door Harelbeekse verenigingen of individuen die zelf een actie organiseren ten voordele van
een bepaalde ramp of crisis.

8.2 AANVRAAGPROCEDURE SUBSIDIE NOODHULP
Noodhulp kan ten allen tijde worden aangevraagd.
De aanvraag dient te gebeuren via het (online)formulier
De aanvraag wordt in de crisiscel binnen de We{i}reldraad geagendeerd. De crisiscel formuleert
hierop een advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van
Burgemeester en Schepenen oordeelt over de subsidieerbaarheid van de aanvraag. De beslissing
van het college is formeel gemotiveerd. De aanvrager en de We{i}reldraad worden ingelicht over
het al dan niet goedkeuren van het project. Bij goedkeuring wordt de noodhulp uitbetaald.

ART. 9 BUDGETTERING EN BEDRAG VAN DE SUBSIDIE
De subsidies in het kader van dit reglement worden slechts toegekend binnen de daartoe
voorziene jaarlijkse middelen.
De bedragen voor de basissubsidie, de projectsubsidie lokale werking en internationale werking
worden procentueel verdeeld als volgt: 60% basissubsidie en projectsubsidie lokale werking en
40% projectsubsidie internationale werking. Noodhulp wordt afzonderlijk begroot.
• De basissubsidie bedraagt 300 euro.
• Een projectsubsidie lokale werking bedraagt maximum van 300 euro per project.
• Een projectsubsidie internationale werking bedraagt een maximum van 500 euro per project
• De noodhulp bedraagt maximaal 3000 euro per jaar, in twee schijven van € 1500.
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Erkende organisaties of samenwerkingsverbanden met expertise in snelle
interventies kunnen binnen het voormelde bedrag een bedrag van 1500 euro
ontvangen.
o Een noodsituatie erkend door de crisiscel van de We{i}reldraad of door de
We{i}reldraad zelf kan aanleiding geven tot een tussenkomst van 1500 euro.
o Lokale verenigingen of individuen die zelf een actie organiseren kunnen een toeslag
van 25% op de eigen inbreng met een maximum van 1500 euro/ramp bekomen.
Indien er in een werkjaar geen noodhulp werd betaald voor rampen in voornamelijk landen
op de DAC-lijst, dan wordt het voorziene budget besteed aan stille rampen voorgelegd door
de We{i}reldraad of voor een concreet project in het kader van internationale solidariteit en/of
stedenband.
o

•

ART. 10 TOEZICHT EN CONTROLE.
Het College van Burgemeester en Schepen heeft het recht om de aanwending van de verleende
subsidies te controleren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende
de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het
gemeenteraadsbesluit van 25.06.1984.
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