
1. Algemeen kader

De cel Internationale Solidariteit van de gemeente Anderlecht streeft ernaar projecten inzake 
internationale solidariteit te ontwikkelen, te coördineren en toe te passen. 
Internationale solidariteit betekent rekening houden met de concrete impact van ongelijkheden in 
landen in het Noorden en in het Zuiden; meer inzicht in de oorzaken ervan krijgen en dus handelen
om deze te bestrijden. 

In het kader van deze opdracht, heeft deze projectoproep als doel lokale sensibiliseringsinitiatieven
te ondersteunen of de capaciteiten inzake internationale solidariteit en de 
ontwikkelingssamenwerking in Anderlecht uit te breiden.

Er kunnen subsidies worden toegekend aan scholen, verenigingen of inwonersgroepen die op het   
Anderlechtse grondgebied acties ontwikkelen. Onder vereniging verstaat men: een feitelijke 
vereniging, een bewonersgroep, een vzw of een ngo. Worden uitgesloten van deze 
projectoproepen: de gemeentediensten.

De subsidies worden jaarlijks toegekend onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
gemeentebegroting. Elk jaar stelt de cel Internationale Solidariteit aan het college van 
burgemeester en schepenen het bedrag voor van de subsidies die in het kader van de 
projectoproep werden toegekend.    

De gemeente Anderlecht maakt haar projectoproep kenbaar via haar website en de adviesraad van
de Internationale Solidariteit.
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2. Reglement

Artikel 1. Het project

Het algemene beleid van de gemeente Anderlecht rond internationale solidariteit berust op:

• Een bijdrage tot meer rechtvaardige Noord-Zuidbetrekkingen;
• Duurzame partnerschappen met lokale overheden, bewonersgroepen en projecten in het 

Zuiden, op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid;
• De sensibilisatie van gemeentelijke medewerkers voor de Noord-Zuidproblematiek, en dan 

vooral eerlijke handel;
• Een actievere betrokkenheid van de Anderlechtse bevolking via sensibiliseringsacties en 

educatieve acties.

Om deze uitdaging aan te gaan, is een maximale mobilisatie van de lokale actoren noodzakelijk. 
Daarom wil de gemeente Anderlecht door middel van deze projectoproep lokale initiatieven 
ondersteunen.

Met het oog op het toekennen van een subsidie, zullen sensibilisatie- en ontwikkelingsprojecten 
worden aanvaard. Onder een sensibilisatieproject verstaan we: een informatieve of educatieve 
activiteit die georganiseerd wordt door een vereniging actief binnen het domein van de 
internationale solidariteit, die zich richt naar een Anderlechts publiek en die in Anderlecht plaats 
vindt. De subsidie kan niet toegekend worden aan een ontwikkelingsproject. Onder een 
ontwikkelingsproject verstaan we: elk initiatief of elke actie die uitgevoerd wordt in een 
ontwikkelingsland.

De vorm of methodologie van het project kan door de aanvrager vrij bepaald worden. Zowel 
sociale, educatieve, culturele of vrijetijdsprojecten kunnen in aanmerking genomen worden indien 
ze een sterke inhoudelijke component rond internationale solidariteit of Noord-Zuidbetrekkingen 
hebben.

De subsidieaanvrager wordt verondersteld de duur van de projecten duidelijk te vermelden, die 
hoe dan ook in de loop van het betrokken jaar zullen plaatsvinden.

Het logo van de gemeente Anderlecht en de vermelding “Met de steun van Julien Milquet, 
schepen van Internationale Solidariteit. Éric Tomas, burgemeester, en het schepencollege van 
Anderlecht.” wordt opgenomen in de publiciteit van de initiatiefnemer van het project.

Elke openbare mededeling over het gesubsidieerd project (folders, sociale netwerken, e-mails,...) 
moet in het Nederlands en het Frans gebeuren.



Artikel 2. Toewijzing van de subsidie

Het college behoudt zich het recht voor om een lagere subsidie toe te kennen als het gevraagde 
budget overschat lijkt. Materiële werkmiddelen worden slechts gesubsidieerd wanneer ze een 
duidelijke pedagogische of educatieve waarde hebben. Noch transportkosten (vliegtuigticket, 
transport van container), noch onkosten voor investeringen (printer, fototoestel, enz.) worden in 
het kader van deze subsidieaanvraag terugbetaald.

De verdeling van de begroting per project is afhankelijk van zijn pertinentie (overeenkomst met de 
selectiecriteria) en van de budgettaire enveloppe van de cel Internationale Solidariteit die voor het 
betrokken dienstjaar beschikbaar is. Er is geen enkel budgettair plafond per project, de verdeling 
gebeurt geval per geval. 

Indien de budgettaire enveloppe op het einde van de eerste projectoproep niet uitgeput is, kunnen
de andere projecten die een kandidatuur hebben ingediend na de datum van de eerste selectie via 
een tweede projectoproep gefinancierd worden. Als dit niet het geval is, wordt er geen tweede 
ronde georganiseerd.

De uitbetaling van subsidies gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst, bij de 
toekenning van de subsidie opgesteld tussen de gemeente en de projectdrager. 

Artikel 3.  Basisvoorwaarden

• Het project kadert in en respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
• Voorstellen met een exclusief financieel of commercieel karakter komen niet in 

aanmerking;
• Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn;
• De financiering van het project moet in detail beschreven worden;
• Het project vindt plaats in de loop van het betrokken jaar;
• Het sensibilisatieproject vindt plaats in Anderlecht;
• Medefinanciering voor hetzelfde project wordt aanvaard op voorwaarde dat het niet om 

dezelfde uitgaven gaat en deze duidelijk op het aanvraagformulier vermeld worden;
• Alle informatie, documenten en facturen die worden ingediend moeten waarachtig zijn;
• Het evaluatierapport alsook de facturen moeten worden opgestuurd binnen de twee 

maanden na het beëindigen van het project ;
• Bij een aanvraag ingediend door een bewonersgroep, moet een document worden 

toegevoegd waarin de verantwoordelijke van de groep die de subsidie ontvangt, door twee 
overige leden wordt aangewezen;

• Een overeenkomst met de modaliteiten voor de uitbetaling van de subsidie per project zal 
worden opgesteld tussen de cel Internationale Solidariteit en de projectdrager.



Artikel 4. Selectiecriteria

In lijn met het beleid van internationale solidariteit bepalen de hieronder vermeldde criteria de 
grootte van de subsidie die zal toegekend worden voor een sensibiliseringsproject:

• Het informatief, educatief of sensibiliserend karakter wordt vooropgesteld: de activiteit 
leidt tot een beter begrip van ontwikkelingssamenwerking, mondialisering, eerlijke handel, 
migraties, mensenrechten, genderkwesties, gelijke kansen, enz.;

• De activiteit bereikt een werkelijke doelgroep, die tamelijk omvangrijk is; 
• De organisator werkt samen met het Reizigershuis : 

https://www.anderlecht.be/index.php/nl/het-reizigershuis 
• De organisator gaat zo goed mogelijk op zoek naar lokale samenwerking;
• De organisator voorziet promotie voor zijn activiteit.
• De overweging van de impact op lange termijn van het project.

De volgende criteria vormen een bijkomend pluspunt:

• Een of meerdere leden van de Adviesraad voor Internationale Solidariteit maken deel uit 
van het project;

• Het project heeft een interculturele, intergenerationele en participatieve dimensie;
• Het project is innoverend en creatief;
• Het project komt ten goede van andere Anderlechtse actoren;
• Het project maakt deel uit van een grotere campagne;

Indien gewenst, kan de cel Internationale Solidariteit als partner worden opgegeven. Naast 
financiële steun kan ook logistieke steun bij de gemeente worden aangevraagd (tafels, stoelen, 
communicatie,…).

Artikel 5. Timing

- Publicatie van de subsidieoproep: januari van het betrokken jaar;
- Deadline ter indiening van aanvraagformulieren voor de eerste selectie: februari of maart van het
betrokken jaar;
- De overblijvende subsidies zullen worden toegekend in functie van de projecten die eventueel 
worden ingediend na de deadline ter indiening van aanvraagformulieren voor de eerste selectie.

https://www.anderlecht.be/index.php/nl/het-reizigershuis


Artikel 6. Procedure

Het selectiecomité bestaat uit:
• De schepen van Internationale Solidariteit;
• De verantwoordelijke van het departement Preventie en Sociale Cohesie;
• De verantwoordelijke van de cel Internationale Solidariteit.

Het in te dienen evaluatiedossier wordt verondersteld alle bewijsstukken van de financiering te 
bevatten voor 100% van de kost van het project net als een kort verslag van de activiteit 
(evaluatieverslag).

In geval van een niet aanvaarde subsidieaanvraag, zal de beslissing slechts worden meegedeeld en 
gemotiveerd indien dit gevraagd wordt. 

De gemeente Anderlecht heeft het recht om toegekende subsidies, verhoogd met de gerechtelijke 
interest, terug te vorderen, indien:

• Ze niet aangewend worden voor het doel waarvoor ze werden toegekend;
• De begunstigde zijn activiteiten heeft stopgezet;
• Dit reglement niet werd gerespecteerd.

Artikel 7. Administratieve bepalingen

De aanvraag kan enkel gebeuren op het daartoe voorziene formulier dat op eenvoudig verzoek te 
verkrijgen is bij het postadres van de cel Internationale Solidariteit:

Gemeentebestuur Anderlecht 
Cel Internationale Solidariteit 
Van Linstraat, 6
1070 Anderlecht

of via het e-mailadres:  internationalesolidariteit@anderlecht.brussels 

Tel.: 02/800 07 05

mailto:internationalesolidariteit@anderlecht.brussels

