
Gemeente Anderlecht
Reglement voor de toekenning van subsidies in het kader van het

Schoolcontract “Leonardo da Vinci”
Actie 6 – « Knutselteam door Leerlingen »

01/01/2019 tot 31/12/2022

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet (Brussels Hoofdstedelijk Gewest d.d.
24 juni 1988); 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van de subsidies die door de gemeenten toegekend worden ;
Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle ;
Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 november
2017 tot goedkeuring van het programma van het schoolcontract Leonardo da Vinci ;
Gelet  op  de  beslissing  van  13  december  2018  van  de  Minister-President  van  het
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  belast  met  de  territoriale  ontwikkeling  waarbij  de
begunstigde « Gemeente Anderlecht » verwittigd wordt aangaande het totale bedrag
van de subsidie die haar toegekend wordt voor de uitvoering van haar project ;
Gelet  op  de  overeenkomst  die  de  toekenningsmodaliteiten  regelt  aangaande  de
subsidie  toegekend  door  het  Gewest  aan  de  begunstigde  voor  een  bedrag  van
330.000 € overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
29 november 2018.

Voorwoord

Het Schoolcontract « SC » is een nieuw gewestelijk programma voor stadsrenovatie,
goedgekeurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 23 november 2017.

De  school  is  een  belangrijke  plaats  voor  multiculturele  en  multigenerationele
uitwisseling. In Brussel, zoals elders, oefent zij een essentiële dynamiek uit maar blijft
vaak teveel op zichzelf gericht. De school openen naar haar wijk, integreren in haar
omgeving, is dus een prioriteit van het G  ewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling
(GPDO) en  de  Strategie  2025  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  (Brussels
programma voor het onderwijs, doelstelling 6 – As 2 van de Strategie 2025).

Een Schoolcontract heeft tot doel een school zo goed mogelijk in haar omgeving en in
haar wijk te integreren door inrichtingen van de schoolsite en van de aangrenzende
perimeter.  Het  betreft  hier  een  partnerschap  gesloten  tussen  het  Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de betrokken school, haar inrichtende macht en de gemeente
waar zij ingeplant is. Het betrekt eveneens de verenigingen van de wijk, de bewoners,
de  gebruikers  van  de  onderwijsinstelling  en  de  beheerders  van  collectieve
uitrustingen.

Elk Schoolcontract stelt een investeringsprogramma voor (met een maximum budget
van 2,5 miljoen euro per contract) en acties voor inrichtingen die gerealiseerd moeten
worden binnen en rond de school, binnen een periode van 6 jaar. De voorziene acties
zijn bijvoorbeeld : de herinrichting van het voorplein van de school, het openen van de
sportzaal naar de wijk toe, het ter beschikking stellen van de theaterzaal, enz.

Vier pilootscholen in 2017.
Het  opstarten  van  dit  nieuwe  programma  voor  stadsrenovatie  volgt  op  de
pilootervaring die plaatsgevonden heeft in 4 Brusselse scholen in 2017 :  l’Athénée
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Royal Leonardo da Vinci (Anderlecht), de Basisschool Klavertje Vier (Brussel), le Centre
scolaire  des  Dames  de  Marie-Haecht-Philomène-Limite  (Sint-Joost-ten-Noode)  en
l’École fondamentale communale Arc-en-ciel (Sint-Joost-ten-Noode).

De  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering  heeft  de  toekenning  van  een  budget  van
6.120.000  €  goedgekeurd  voor  de  realisatie  van  de  actieplannen  van  deze
Schoolcontracten 2017. Vanaf 2018 zal  de Dienst Scholen van perspective.brussels
streven naar de aanwending van deze investeringen, in overleg met de verschillende
betrokken actoren.

Het Schoolcontract « Athénée Royal Leonardo da Vinci ».

L’Athénée Leonardo da Vinci is gelegen te Kuregem, een multiculturele wijk wáár de
sportactiviteiten en het culturele aanbod beperkt zijn. Ondanks het feit dat de school
vandaag  een  enclave  is  in  de  stad,  bezit  zij  echter  een  sterk  potentieel  voor  de
ontwikkeling van de wijk en de integratie van zijn bewoners.
Het Schoolcontract heeft een drievoudige ambitie :

I.  het stadsleven verlengen tot in de schoolsite en een socio-culturele pool 
maken van de school ; 

II.  nieuwe activiteiten ontwikkelen in de wijk ; 
III.  bijdragen tot het zelfvertrouwen en tot de ondernemingsgeest van de 

jongeren. 

Het voorziet met name :

•  de inrichting van de omliggende openbare ruimte, van het voorplein en 
de ingang, teneinde de rol van de school te versterken als strategisch 
knooppunt van de wijk ; 

•  de verbetering van de infrastructuur teneinde de schoolinitiatieven open 
te stellen voor de bewoners (ludieke zaal, schoolrestaurant, auditorium, 
enz.) ; 

•  de uitwerking van verschillende opvoedkundige-, culturele- en artistieke 
projecten ; 

•  een post van School-Wijk coördinator. 

'Shoot  for  your  goals'  –  Bijdragen  tot  het  zelfvertrouwen  en  tot  de
ondernemingszin van de jongeren.

De actie 6 «  Knutselteam door Leerlingen  » zal georganiseerd worden onder
de vorm van een projectoproep.
Tijdens de duur van de uitvoering van het SC « Leonardo da Vinci », zal de
gemeente  Anderlecht  één  of  meerdere  projectoproep(en)  organiseren.  De
projecten  zullen  geselecteerd  worden  door  een  jury  en  de  beheerder(s)
zal/zullen genieten van een jaarlijkse subsidie teneinde ze te realiseren binnen
de uitvoeringsperiode van het SC, hetzij vóór december 2022.

Artikel 1 – Voorwerp.

Het  onderhavige  reglement  is  erop  gericht  om  de  voorwaarden  en  de
procedure  van  de  retrocessie  van  de  door  het  Gewest  aan  de  gemeente
Anderlecht toegekende subsidies in het kader van het SC waarvan sprake in
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onderhavige  overeenkomst,  te  definiëren.  Deze  subsidies  zullen  worden
toegekend aan de personen die beantwoorden aan onderhavige projectoproep,
met respect voor de regels opgenomen in onderhavig reglement alsook voor
het programma Schoolcontract « Leonardo da Vinci », dat toegevoegd is aan
dit reglement en dat er integraal deel van uitmaakt. 

Het bestaan van het reglement opent geen enkel recht tot de toekenning van
een  subsidie.  Het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  alsook  de  gemeente  die
betrokken is bij het onderhavige SC behoudt zich het recht voor om de gehele
of  een  deel  van  de  subsidie,  die  oorspronkelijk  voorzien  was,  niet  toe  te
kennen. Dit vooral als de gemeente zelf bepaalde projecten wil uitvoeren in het
kader van dit programma SC Leonardo da Vinci. 

Artikel 2 – Doelstellingen van de projectoproep.

De  leerlingen  van  de  technische  richtingen  worden  opgeleid  om  loodgieters  of
elektriciens te worden.
Om ze in contact te brengen met realistische situaties,  richten we een knutselteam op
dat  de  leerlingen  samenbrengt.  In  een  eerste  fase  functioneert  de  dienst  als  een
knutselteam, dat belast is met de herstellingen in de school : een verstopte wasbak,
een  kapotte  lamp,  een  gebroken  raam...  het  zijn  de  leerlingen  die  zich  erover
ontfermen.

Maar  na  de  school,  verlaat  het  knutselteam  de  schoolmuren,  begeleid  door  een
coördinator. De leerlingen mogen zich naar de woning van de buurtbewoners begeven
om er herstellingen uit  te voeren tegen een kleine vergoeding.  De buurtbewoners
kunnen hun defecte toestellen laten herstellen in de ateliers van de school. Het team
vraagt hiervoor kleine vergoedingen die ten goede komen aan het knutselteam (bv. :
activiteiten organiseren, reizen,...).

Het  project  voorziet  een  deeltijdse  teamcoördinator  voor  het  knutselteam.  Deze
laatste  betrekken  bij  een  plaatselijke  organisatie  verhoogt  zijn  bekendheid  bij  de
buurtbewoners. Wat een waarborg is voor het goed functioneren van dit project.

Met  het  oog  op  het  verbeteren  van  de  voorwaarden  betreffende  het  socio-
economische  leven  werden  verschillende  thema's,  die  opgenomen  zijn  in  het
programma van het SC (Bijlage 1 - Diagnose), als prioritair aangeduid : 

 stedelijke uitdagingen bij de ontwikkeling van het gebied ;
 herovering van de openbare ruimte ;
 professionele inschakeling/opleiding ;
 jeugd ;
 lokale initiatieven.

            Artikel 3 – Verkiesbaarheidsvoorwaarden.

1. De projectoproep richt zich tot :
 Plaatselijke verenigingen of verenigingen die hun actie wensen uit te bouwen in

de perimeter en/of die een bewoner/oud student aanwerven als baas van het
knutselteam ;

 Andere publiekrechtelijke personen (bv. : Plaatselijke Opdracht, AMO...) ;
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2. Om verkiesbaar te zijn moeten de projecten aan drie voorwaarden 
voldoen :

I. de voorgestelde initiatieven moeten zich inschrijven in ten minste één
van  de  thema's  die  vermeld  staan  in  artikel  2  van  het  onderhavige
reglement  en activiteiten  promoten die  nuttig  zijn  voor  het  algemeen
belang ;

II. de  projecten  moeten  plaatsvinden  binnen  de  perimeter  van  het  SC
« Leonardo da Vinci » (een straal van 2 km rond de school) ;

III. de  projecten  moeten  de  gemeentelijke  en  gewestelijke  wetten
respecteren.

3. De voorgestelde initiatieven zullen weerhouden worden in functie
van de volgende criteria :

 het  realisme  en  de  relevantie  van  het  project  ten  opzichte  van  de
doelstellingen (cf. Artikel 2), van de reglementen die van kracht zijn, van
de timing en van het budget ;

 Het  project  zal  een  participatieve  dynamiek  moeten  insluiten  in  de
uitwerking en in de realisatie ;

 de impact van het project op de openbare ruimte ;
 de bestendiging van het project na de uitvoeringsperiode van het SC.

           Artikel 4 – Selectieprocedure.

De projectenoproep wordt verspreid via verschillende communicatiemiddelen,
o.a. via de gemeentelijke internetsite, alsook deze van het Participatiehuis.
Het  formulier  van  het  kandidatuurdossier,  bijgevoegd  bij  de  projectoproep,  moet
nauwgezet ingevuld worden en opgestuurd per e-mail, ten laatste op vrijdag 31 mei
2019, naar het Gemeentebestuur via het    e-mailadres dat hernomen wordt op het
einde van het onderhavige reglement (cf. Contactpersonen).
De  projectbeheerder  zal,  naast  zijn  kandidatuurdossier,  een  kopie van  onderhavig
reglement moeten afleveren die op elke pagina geparafeerd is en ondertekend op de
laatste. De handtekening zal vooraf gegaan worden door de vermelding « gelezen en
goedgekeurd ».   Een ontvangstbewijs  zal  per e-mail  naar  de kandidaten verstuurd
worden.

1- Opstarten van de projectoproep.  De projectoproep wordt opgestart eind april
2019 en zal afgesloten worden op 31 mei 2019.
2- Analyse van de kandidaturen.  De coördinator  van  het  SC controleert  of  de
voorgestelde projecten aan de verkiesbaarheidscriteria voldoen (zie artikel  3:2).  De
weerhouden projecten worden gepubliceerd teneinde de bewoners van de wijk de kans
te bieden om kennis te nemen van de projecten. 
3- Voorkeur van de studenten/bewoners. De weerhouden projecten zullen aan de
beoordeling van de studenten en/of de gebruikers van de wijk onderworpen worden in
de  loop  van  de  maand  juni  2019,  teneinde  de  bewoners  de  kans  te  bieden  hun
voorkeuren kenbaar te maken betreffende de weerhouden projecten. 
Deze voorkeur kan kenbaar gemaakt worden hetzij per klas, per post of e-mail via het
e-mailadres  dat  op  het  einde  van  het  onderhavig  reglement  hernomen  wordt  (cf.
Contactpersoon).
4- Selectiejury. De jury zal erover waken dat de laureaten rechtvaardigd beoordeeld
worden  op  basis  van  de  geregistreerde  stemmen  tijdens  de  stemronde  van  de
bewoners (50%) en de stemmen in de loop van de selectie-avond (50 %).
De selectiejury zal samengesteld zijn uit 3 studenten, 3 bewoners, 3 actoren uit de
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wijk, betrokken leerkrachten, een vertegenwoordiger van het Participatiehuis alsook
uit de coördinator Schoolcontract.
De studenten, de bewoners en de actoren uit de wijk zullen uitgeloot worden door een
klas van de basisschool Leonardo da Vinci.
Opmerking     : De projectbeheerders mogen geen deel uitmaken van de jury.
5- Realisatie van de projecten.  Het project zal kunnen starten vanaf de aanvang
van  het  schooljaar  2019-2020/het  bekomen  van  de  officiële  brief  die  de  laureaat
bekendmaakt en zal moeten eindigen vóór december 2022.

Er kunnen desnoods ontmoetingen georganiseerd worden met de voorgeselecteerde
kandidaten  voor  bijkomende  informatie.  De  beheerder  wiens  project  goedgekeurd
wordt door het College wordt uitgenodigd om een overeenkomst te ondertekenen na
goedkeuring  door  de  Gemeenteraad.  Het  project  kan  vervolgens  van  start  gaan,
overeenkomstig het goedgekeurde programma en budget.

          Artikel 5 – Budget.

Voor de projectoproep, waarvan sprake in onderhavig reglement, staat er een totaal
bedrag van 40.000,00  euro ter beschikking van de gemeente, per jaar uitgereikt aan
de acties « Knutselteam voor Leerlingen » .

Anderlecht Totaal 

Gemeentelijke acties 40.000,00 € * 2 jaren 80,000.00 €

Totaal 80,000.00 €

             Artikel 6 – Uitgaven.

Zoals  bepaald  door  het  Gewest  zijn  de  uitgaven  die  gesubsidieerd  kunnen
worden  uitsluitend  deze  die  in  verband  staan  met  de  realisatie  van  het
goedgekeurde  project.  De  uitgaven  die  in  aanmerking  komen  kunnen
ondergebracht worden in één van deze categorieën : 

 Personeelskosten  :  bruto  bezoldigingen,  werkgeversbijdragen,  vergoedingen,
verzekeringskosten,…

 Werkingskosten :  animatie, fotokopie, telefoon, ...
 Investeringskosten  :  gereedschap  te  verstrekken  aan  de  deelnemers,

noodzakelijk meubilair en materieel, …

Als  de  wet  inzake  overheidsopdrachten  van  toepassing  is,  verbinden  de
projectverantwoordelijken zich ertoe bepalingen ten uitvoer te leggen om te
zorgen voor de naleving van de wet en de principes van doorzichtigheid en
mededinging  bij  het  gunnen  van  hun  overheidsopdrachten.  De
projectverantwoordelijken verzekeren de gemeenten, voor elke aanvraag die
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zou kunnen gemaakt worden door derden en die zou leiden tot de overtreding
van deze reglementering. 
Als de wet op de openbare opdrachten niet kan toegepast worden, zullen de
projectverantwoordelijken zich verbinden de niet-discriminerende principes, de
concurrentie en transparantie in de keuze van hun partners tot uitvoering te
brengen. 

Wat het respecteren van de wet op de overheidsopdrachten betreft, zullen drie
offertes gevraagd worden aan de projectbeheerders voor de uitgaven die hoger
zijn  dan  300  euro.  Het  voorafgaandelijk  akkoord  van  de  gemeente(en)  zal
noodzakelijk zijn voor de uitgaven die hoger zijn dan 3.000 euro zolang het niet
expliciet  wordt  vermeld  in  de  basisfiche.  De  gemeenten  subsidiëren  geen
uitgaven waarvan de relevantie of het bedrag niet in overeenstemming is met
de doelstellingen van het project.

               Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten. 

Zoals bepaald door het Gewest wordt er jaarlijks een voorschot betaald ten
belope van 70 % van het bedrag dat als budget voorzien is,  voor zover de
uitvoering van het project begint tijdens het lopende jaar.
Het  saldo  van  de  subsidie  wordt  jaarlijks  betaald  na  goedkeuring  door  de
Colleges, op voorlegging van volgende documenten :

 Een financieel- en beheersverslag
De begunstigde verbindt er zich toe om een jaarlijks verslag over te maken,
waarin de evolutie en de financiering van het project gedefinieerd worden.
Dit verslag zal een deel “evaluatie” bevatten ; waarbij de gerealiseerde acties,
de effectieve kalender, de behaalde resultaten op basis van de indicatoren in
overeenstemming  met  het  kandidatuurdossier  –  projectfiche  gedetailleerd
worden. Er zal een model bij de overeenkomst toegevoegd worden.
Elke uitgave moet gerechtvaardigd worden door een degelijk betaalde factuur
of  door  elk  ander  afdoende  document  (arbeidscontract,  trimestriële
verklaringen  bij  de  RSZ,  bankuittreksels,…).  Deze  bewijsstukken  moeten
genummerd  worden  en  hernomen  op  een  lijst  die  eensluidend  “waar  en
oprecht”  verklaard  is  door  een  gemachtigde  persoon.  De  kosten  moeten
worden  ingediend  via  een  spread  sheet  (Excel  of  Calc,  gelijkwaardig  open
source). 

 De statuten van de v.z.w.
De  begunstigde  verbindt  zich  ertoe  om,  tijdens  de  ondertekening  van  de
overeenkomst, de laatste versie over te maken van de statuten die van kracht
zijn, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 
De begunstigde moet de gemeenten verwittigen van elke latere wijziging van
de statuten.
 
Deze  documenten  zullen  aan  de  gemeenten  overgemaakt  moeten
worden vóór 31 maart van elk jaar.

Artikel 8 – Gebruik van de subsidie.
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Voor elk element dat in onderhavig reglement niet wordt genoemd, moet men
de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en
het gebruik van de door de gemeenten toegekende subsidies, toepassen.

Elke begunstigde van de toegekende subsidie moet deze gebruiken voor de
doeleinden waarvoor ze toegekend werd.
 
De begunstigde verbindt zich ertoe om nauwgezet de termijnen te respecteren,
alsook het overhandigen van de bewijsstukken.
 
De subsidiërende overheden behouden zich het recht voor om ter plaatse over
te gaan tot een controle van het gebruik van de toegekende subsidie.
 
Het mobiele materieel dat aangekocht werd met het budget van de subsidie
zal,  in het geval  het niet  of  niet  meer gebruikt wordt in het kader van het
project,  teruggegeven  worden  aan  de  subsidiërende  overheden  die  het  ter
beschikking zal stellen van andere verenigingen.
 
De begunstigde van een subsidie is gehouden om deze terug te betalen in het
geval hij :

1. de subsidie niet gebruikt voor de voorziene doeleinden ;
2.  de  gevraagde  bewijsstukken  niet  verstrekt  binnen  de  termijn  die
vastgelegd is in het   onderhavig reglement ;   
3. zich verzet tegen de uitvoering van de controle.

Wanneer  de  begunstigde  van  de  subsidie  in  gebreke  blijft  inzake  het
verstrekken  van  de  gevraagde  bewijsstukken,  is  hij  gehouden  tot  de
terugbetaling ten belope van het niet-gerechtvaardigde deel.

Artikel 9 – Communicatie.

Elke reclame of publicatie die verband houdt met de realisatie van het project
zal de logo's van perspective.brussels en van de gemeente moeten bevatten.
Deze logo’s evenals het grafische handvest zullen aan de projectbeheerders
overgemaakt worden voor elke verspreiding.
De beheerders verbinden zich ertoe om de zichtbaarheid van hun project toe te
laten  via  foto's,  publicaties,  video's,  ...  die  gebruikt  mogen  worden  door
perspective.brussels of de gemeente.

Artikel 10 – Geschillen.

De nauwkeurigheid van de ingediende gegevens alsook de observatie van de
richtlijnen kunnen op elk moment geverifieerd worden door een mandataris
van de Colleges van Burgemeester en Schepenen.
Een  vaststelling  van  een  inbreuk  kan  leiden  tot  de  uitsluiting  van  de
onderhavige  subsidie  en/of  tot  de  terugbetaling  van  subsidies  die  reeds
toegekend werden.
In  geval  van  conflicten,  zijn  uitsluitend  de  Hoven  en  Rechtbanken  van  het
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gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om de geschillen met betrekking
tot het onderhavige reglement te regelen.

Artikel 11 – Sancties.

In  geval  van  betwisting  moeten  de  verschuldigde  sommen  door  de
projectverantwoordelijken worden terugbetaald binnen de dertig dagen na het
verzoek van de gemeenten en bij gebrek daaraan, zullen zij automatisch een
interest aan een tarief van 7% per jaar moeten betalen.
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Contactpersonen

Gemeentebestuur van Anderlecht: 
Houcine Boukbouk – - hboukbouk@anderlecht.brussels –  02/800.07.36 – 0494/57.79.46
Stadsrenovatie - Emile Carpentierstraat, 45 – 1070 Brussel 

Voor meer inlichtingen aangaande de diagnose en het programma van het SC « Leonardo da
Vinci »:
http://perspective.brussels/fr/projets/contrat-ecole/contrat-ecole-2017-quatre-ecoles-pilotes/contrat-
ecole-leonardo-da-vinci


