
 

Subsidiereglement Gelijke Kansen - Vernieuwen subsidiereglement Gelijke Kansen - Hertekening 
nominatieve toelagen 
gemeenteraad - 26 november 2019

1/7

Zitting van 26 november 2019
Samenleving

Goedgekeurd

11 2019_GR_00276 Subsidiereglement Gelijke Kansen - Vernieuwen 
subsidiereglement Gelijke Kansen - Hertekening 
nominatieve toelagen  - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; de heer 
Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 26 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Lut Creemers; Rik Dehollogne; 
Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; 
Michel Froidmont; Carlo Gysens; Inge Hendrikx; Lies Jans; Nele Kelchtermans; 
Bert Lambrechts; Laurence Libert; Raf Martens; Dymfna Meynen; Bart Moors; 
Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte 
Smets; Steven Vandeput; Joost Venken
- 3 stem(men) tegen: Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken
- 9 onthouding(en): Gerald Corthouts; Tom Cox; Pieter Cuppens; Kim De Witte; 
Maryam Jamshid; Peter Liefsoens; Karolien Mondelaers; Karolien Stevens; Tom 
Vandeput

Beschrijving

Aanleiding en context

GEMEENTERAAD BESLUIT
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De dienst Gelijke Kansen heeft een oefening gemaakt in het onderzoeken welke 
subsidies en toelagen zij als dienst in de vorm van financiële transacties aanbieden 
aan verenigingen. Enerzijds subsidies op basis van een reglement (organisaties 
voor diversiteit via de Stedelijke Integratieraad) en anderzijds subsidies op naam 
die met het bedrag zijn ingeschreven in het budget (nominatieve toelagen). In 2019 
komt de dienst tot de conclusie dat meer en meer organisaties financiële 
ondersteuning vragen aan de stad en budgettair blijkt dit een moeilijke tendens 
omdat o.a. nominatieve toelagen vaststaan in de begroting. Daarnaast was het 
subsidiereglement voor leden van de Integratieraad dringend toe aan opfrissing. 
We stellen dan ook graag een vernieuwd geclusterd subsidiereglement voor dat 
alle verenigingen met een aantoonbare link naar Hasselt de kans geeft om een 
financiële tegemoetkoming te ontvangen voor haar feitelijke vereniging of vzw. In 
de tendens van het hervormingstraject van onze adviesraden naar één platform, 
lijkt het ons ook een logische stap om hier één subsidiereglement aan te koppelen. 

Dit reglement is transparant en gelijkaardig opgesteld met de andere 
subsidiereglementen die onze dienst beheert. Er wordt met dit reglement beoogt 
dat activiteiten als hoofddoelstelling het bewust en/of gevoelig maken van gelijke 
kansen voor iedereen hebben. Verder: een duidelijk aantoonbare link met Hasselt, 
de nadruk op een sensibiliserend, inclusief karakter d.w.z. toegankelijk voor 
iedereen, een actie die publiek wordt aangekondigd en ruim verspreid en met een 
duidelijke link naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, project gerelateerd 
aan de thema's die deze dienst trekt.

Argumentatie
Er wordt een jaarlijks budget van 55.000,00 EUR voorzien voor dit reglement. 
Feitelijke verenigingen of vzw's kunnen een aanvraag indienen a.d.h.v. het hiervoor 
ontwikkelde reglement (zie bijlage).

Er zijn jaarlijks 3 mogelijke aanvraagdata:

 Activiteiten/acties die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 april dienen 
uiterlijk 30 november aangevraagd te worden

 Activiteiten/acties die plaatsvinden tussen 1 mei en 31 augustus dienen 
uiterlijk 31 maart aangevraagd te worden 

 Activiteiten/acties die plaatsvinden tussen 1 september en 31 december 
dienen uiterlijk 31 juli aangevraagd te worden 

In het reglement wordt samenwerking gestimuleerd. 

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies.

De gemeenteraad van 20 mei 1986 houdende de vrijstelling van bepaalde 
formaliteiten en vaststelling van bij te brengen stukken in toepassing van de wet 
van 14 november 1983.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
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Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De stad Hasselt zal in de begroting van 2020-2025 het budget van 55.000 EUR 
opnemen in het kader van dit subsidiereglement. 

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement gelijke kansen goed en bijgevolg 
ook het afschaffen van de huidige nominatieve toelagen en het huidige 
subsidiereglement voor organisaties in diversiteit. 

Bijlagen
1. Subsidiereglement Gelijke Kansen.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 
 
 

 

Subsidiereglement Gelijke Kansen  

Sensibiliserende activiteiten in het kader van gelijke kansen  

 

De stad Hasselt wil in haar beleid streven naar een solidaire stad Hasselt, met een 

volwaardige plaats voor iedereen. We willen projecten ondersteunen (actiepunt 143, 

Bestuursakkoord) en een concrete werking helpen realiseren door het draagvlak te 

verbreden en betrokkenheid te bevorderen, en het stimuleren van gelijke kansen door de 

nadruk te leggen op sensibilisering (actiepunt 140, Bestuursakkoord). Op die manier wil 

stad Hasselt werken aan creativiteit en aan een dynamiek in samenleven in diversiteit.   

 

Voor zover de jaarlijkse begroting het toelaat, wil het stadsbestuur onder bepaalde 

voorwaarden projecten en werkingen subsidiëren die passen in haar beleid betreffende 

gelijke kansen. 

 

Wie kan een subsidie aanvragen? 

 

Een subsidie kan aangevraagd worden door een vzw of een feitelijke vereniging die 

in Hasselt een actie/activiteit opzet rond gelijke kansen. 

 

Waaraan moet jouw actie/activiteit voldoen? 

 

➢ De actie/activiteit moet binnen de visie en missie passen die stad Hasselt met dit 

reglement beoogt: het streven naar een solidaire stad, met een volwaardige plaats 

voor iedereen waarin projecten worden ondersteund die draagvlak creëren en 

sensibiliseren rond gelijke kansen. De hoofddoelstelling is om de Hasseltse 

bevolking bewust of gevoelig te maken voor gelijke kansen.  

 

➢ De actie/activiteit heeft een duidelijk aantoonbare link met Hasselt en/of een 

lokale verankering in Hasselt.  

 

➢ De actie/activiteit waarvoor je een subsidie aanvraagt, is ondersteunend en/of 

sensibiliserend. 

 

➢ De actie/activiteit is gebaseerd op sensibilisering met een inclusief karakter. D.w.z. 

dat je inzet op toegankelijkheid voor iedereen. Stad Hasselt streeft naar een 

optimale toegankelijkheid van al haar evenementen (328, bestuursakkoord) 

waarbij deze evenementen bijdragen tot de sociale cohesie (335, bestuursakkoord).  
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https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.hasselt.be/nl/dienst-gelijke-kansen
https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf


 
 
 

 

➢ De actie/activiteit richt zich inhoudelijk op het versterken van gelijke kansen van 

kwetsbare doelgroepen.1 

 

➢ Je actie/activiteit wordt publiek aangekondigd en verspreid naar een ruim 

publiek via minimaal 2 verschillende communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via 

sociale media zoals facebook/twitter/LinkedIn/Instagram/… of via schriftelijke 

communicatie zoals flyers/affiches/briefwisseling en/of via mondelinge 

communicatie.2   

 

➢ Samenwerking met andere actoren wordt aangemoedigd en positief beoordeeld.  

 

➢ De actie/activiteit heeft een duidelijke link met duurzaamheid. Je werkt aan een 

‘duurzaam’ project, in de brede zin van het woord: economisch, ecologisch en socio-

cultureel (107, bestuursakkoord).   

 

➢ De actie/activiteit heeft een duidelijke link met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen.3  

 

➢ Er dient vooraf een kostenraming opgemaakt te worden van de actie/activiteit. 

Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn: vergoeding spreker(s) of 

artiest(en), drukwerk of grafische vormgeving, aankoop vormend materiaal,… . 

Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidiëring zijn: personeels- of 

vrijwilligersvergoedingen, catering, huur en/of werkingskosten.  

 

Hoe verdeelt de stad Hasselt de subsidies? 

 

De stad Hasselt heeft budgetten opgenomen in de begroting in het kader van dit 

subsidiereglement.  

 

• Voor een éénmalige activiteit wordt maximaal €200,00 voorzien met een 

maximum van 50% van de totale kostprijs.  

• Voor een éénmalige activiteit in samenwerking met een andere vereniging wordt 

maximaal €250,00 voorzien met een maximum van 50% van de totale kostprijs.  

                                                           
1 Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de doelgroepen  zoals omschreven in de missie en visie van de dienst Gelijke Kansen: doelgroepen 
met mogelijks een combinatie van volgende factoren: leeftijd, gender, etnisch-culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, 
lichamelijke, psychische en verstandelijke mogelijkheden, socio-economische status, levensbeschouwing en religie.  
2 Publieke aankondiging van acties/activiteiten die worden ondersteund door de stad Hasselt worden telkens met vermelding van ‘met steun 
van de stad Hasselt’ en het logo van de stad Hasselt verspreidt. 
3 De Sustainable Development Goals (SDGs) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn formeel aangenomen door de algemene 
vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld 
worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting 
duurzaamheid te plaatsen.  
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https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/bestuursakkoord_20190204_hasselt.pdf
https://www.sdgs.be/nl
https://www.sdgs.be/nl


 
 
 

 

• Voor terugkerende activiteiten in hetzelfde werkjaar wordt in het totaal maximaal 

€1.000,00 voorzien met een maximum van 50% van de totale kostprijs.  

• Voor terugkerende activiteiten in hetzelfde werkjaar in samenwerking met een 

andere vereniging(en) wordt in het totaal maximaal €1.250,00 voorzien met een 

maximum van 50% van de totale kostprijs.  

 

Let op: Er kan voor maximum drie éénmalige activiteiten per werkjaar worden 

aangevraagd, d.w.z. 1 activiteit per indienperiode. 

 

Met terugkerende activiteiten bedoelen wij minimaal 3 activiteiten die plaatsvinden in 

hetzelfde werkjaar met een gelijkaardig karakter. Bv. een reeks lezingen. 

 

Er kan slechts één subsidie aangevraagd worden bij de stad Hasselt voor éénzelfde 

activiteit. D.w.z. dat dubbele financiering via een andere stadsdienst voor éénzelfde 

activiteit niet is toegestaan. 

 

 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

 

➢ Je vult het aanvraagformulier digitaal in in het Nederlands.  

➢ Er zijn jaarlijks 3 mogelijke aanvraagdata: 31 maart, 31 juli en 30 november. 

o Als de actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 januari en 30 april dienen wij het 

aanvraagformulier uiterlijk 30 november ontvangen te hebben.  

o Als de actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 mei en 31 augustus dan dienen 

wij het aanvraagformulier uiterlijk 31 maart ontvangen te hebben.  

o Als de actie/activiteit plaatsvindt tussen 1 september en 31 december dan 

dienen wij je aanvraagformulier uiterlijk 31 juli ontvangen te hebben.  

 

➢ Je verstuurt het formulier uiterlijk op één van deze data naar de dienst Gelijke 

Kansen van de stad Hasselt. Aanvragen die de dienst later bereiken, worden niet 

behandeld of worden behandeld in de volgende aanvraagronde op voorwaarde dat 

de actie/activiteit verplaatst wordt.  

 

➢ De dienst Gelijke Kansen beoordeelt of de actie/activiteit inhoudelijk en vormelijk 

in aanmerking komt voor betoelaging en formuleert een advies.  

 

➢ Het college van Burgemeester en Schepenen beslist op basis van dit advies of de 

actie/activiteit betoelaagd wordt en voor welk bedrag. Je ontvangt een bericht met 

de beslissing hieromtrent.  
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mailto:gelijkekansen@hasselt.be
mailto:gelijkekansen@hasselt.be


 
 
 

 

➢ Nadat je actie/activiteit heeft plaatsgevonden, vul je het evaluatieformulier in en 

voeg je de nodige bewijsstukken toe. Je verstuurt allen digitaal naar de dienst 

Gelijke Kansen binnen de 2 maanden nadat je activiteit heeft plaatsgevonden.  

 

➢ Vervolgens ontvang je het totaalbedrag zoals bepaald in dit reglement op de 

rekening van je vzw of vereniging. Hou er rekening mee dat dit proces enige tijd in 

beslag neemt.  
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