Reglement op de subsidiëring van
ontwikkelingssamenwerking

gemeenteraad van22 november 2010

Artikel 1
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget kan het college van burgemeester en
schepenen een subsidie toekennen voor
- projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking;
- individuele ontwikkelingswerkers;
- initiatieven
die
tot
doel
hebben
de
bevolking
te
sensibiliseren
voor
de
ontwikkelingssamenwerkingsproblematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in het kader van
ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken.
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ingediende aanvragen en kent de subsidie toe
volgens de in dit reglement bepaalde criteria.
Artikel 2
Individuele ontwikkelingswerkers aan wie een subsidie wordt toegekend, moeten voldoen aan volgende
criteria:
- Na de toekenning van de subsidie minimum zes maanden werkzaam zijn in een land dat voorkomt op de
lijst I van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO die jaarlijks wordt opgemaakt.
- Minimum het jaar voorafgaand aan de goedkeuring van de subsidie ingeschreven geweest zijn in het
bevolkingsregister van de gemeente.
De werking van de ontwikkelingswerker moet bijdragen tot ofwel gezondheidszorg, onderwijs, landbouw
(voedselzekerheid), basisinfrastructuur en/of maatschappijopbouw.
Artikel 3
Initiatieven
die
tot
doel
hebben
de
bevolking
te
sensibiliseren
voor
de
ontwikkelingssamenwerkingsproblematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in het kader van
ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken, komen in aanmerking voor subsidiëring indien aan volgende
voorwaarden is voldaan:
- zich richten tot een doelpubliek in de gemeente Boortmeerbeek.
- de georganiseerde activiteit moet als voornaamste doelstelling hebben het publiek te informeren en te
sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek in het algemeen of informatie verschaffen over één of
een groep van specifieke ontwikkelingssamenwerkingprojecten.
Artikel 4
Het beschikbare budget wordt verdeeld over enerzijds basissubsidies en anderzijds projectsubsidies.
Van het totale beschikbare budget wordt 25 % aangewend als basissubsidie. Het voor de basissubsidies
beschikbare bedrag wordt evenredig verdeeld over de erkende initiatieven.
Om erkend te worden moet een initiatief voldoen aan volgende voorwaarden:
- Het project wordt georganiseerd in een land dat voorkomt op de lijst I van het Development Assistance
Committee (DAC) van de OESO die jaarlijks wordt opgemaakt.
- Het project moet tot doel hebben de financiële en inhoudelijke onafhankelijkheid en de zelfredzaamheid
van de lokale bevolking te verhogen.
- Er moet een duidelijk aantoonbare band bestaan tussen het project en Boortmeerbeek.
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Artikel 5
De erkenning van initiatieven gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op basis van de door
de initiatiefnemer ingediende aanvraag.
Artikel 6
Van het totale beschikbare budget wordt 75 % aangewend als projectsubsidie.
De initiatieven waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd, moeten bijkomend voldoen aan volgende
criteria:
- Het project moet beantwoorden aan de Belgische normen voor ontwikkelingssamenwerking.
- De initiatiefnemers van het project moeten over het project in Boortmeerbeek communiceren.
- De projectindiener moet jaarlijks minimum één activiteit organiseren die de bekendmaking van het
project of fondsenwerving voor het project tot doel heeft.
Artikel 7
Subsidies kunnen worden toegekend aan natuurlijke personen, feitelijke verenigingen en verenigingen
zonder winstoogmerk die zich inzetten voor internationale ontwikkelingssamenwerking.
Artikel 8
Het beschikbare bedrag voor projectsubsidies wordt evenredig verdeeld over de erkende projecten die
voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 6.
Artikel 9
Aanvragen voor het bekomen van een subsidie moeten jaarlijks voor 31 oktober worden ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10
Afwijkend van voorgaande artikels kan de gemeenteraad besluiten een subsidie toe te kennen voor
dringende noodhulp in één of meerdere landen die voorkomen op lijst I van het Development Assistance
Committee van de OESO, wanneer hiervoor een landelijke hulpmanifestatie wordt georganiseerd. Een
passend krediet wordt bij wijze van voorziening op een afzonderlijk krediet in het budget ingeschreven.
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