SUBSIDIEREGLEMENT WERKINGSGTOELAGE
DUURZAME HASSELTSE BURGERINITIATIEVEN

Artikel 1. Doel
De werkingstoelage voor duurzame burgerinitiatieven kadert in de uitvoering
van het klimaatactieplan van de stad Hasselt. Het heeft tot doel om de
erkende duurzame Hasseltse burgerinitiatieven die actief meewerken aan
de realisatie van een klimaatrobuuste, circulaire en delende stad te
ondersteunen in hun dagelijkse werking.
Artikel 2. Doelgroep
Erkende Hasseltse duurzame burgerinitiatieven kunnen jaarlijks een
werkingstoelage aanvragen.
Artikel 3. Aanvraagprocedure erkenning
De aanvraag tot erkenning als Hasselts duurzaam burgerinitiatief moet
jaarlijks voor 31 januari, via het ter beschikking gestelde aanvraagformulier
volledig ingevuld en ondertekend, digitaal (1 pdf-bestand) verstuurd worden
aan de Afdeling Milieu & Energie (leefmilieu@hasselt.be). Dit formulier is
downloadbaar via www.hasselt.be en kan opgevraagd worden bij de
Afdeling Milieu & Energie van de stad Hasselt.
Om erkend te kunnen worden als Hasselts duurzaam burgerinitiatief, moet
het initiatief minstens één jaar actief zijn volgens de onderstaande
voorwaarden:
•

Burgerinitiatief
o

o

o
•

Duurzaam
o

•

Het initiatief is opgericht door een groep/collectief van burgers
(niet in familie of privé-verband) en de burger is tevens de
belangrijkste participant
De burgers hebben zich georganiseerd in een vzw of feitelijke
vereniging die 100% gebaseerd is op onbetaald
vrijwilligerswerk (kortom, geen arbeidsovereenkomst,
dienstencontract of statutaire aanstelling)
Het collectief streeft geen commerciële, handels- of
winstdoeleinden na en is politiek onafhankelijk

Het burgerinitiatief is opgericht met als belangrijkste doelstelling
de organisatie van publieks- of groepsgerichte activiteiten,
acties, projecten, … op regelmatige basis (minstens 4 keer
per jaar) met als hoofddoel het verbeteren van het milieu en
het klimaat waarbij tegelijk bijgedragen wordt aan het creëren
van een sociaal weefsel en een verhoogd welzijn. Zodoende
werkt het burgerinitiatief actief mee aan de realisatie van een
klimaatbestendige, circulaire en delende stad.

Hasselt
o

o

De activiteiten van het burgerinitiatief vinden plaats op het
grondgebied Hasselt én zijn gericht aan alle inwoners van
Hasselt. Kortom alle Hasselaren zijn welkom ongeacht afkomst,
gender, geloofsovertuiging, …
Ingeval een vzw, moet de maatschappelijke zetel van de vzw
gevestigd zijn op het grondgebied van Hasselt en moeten

o

minstens 4 actieve vrijwilligers op eer verklaren dat ze een
actieve vrijwilliger zijn bij de VZW en gedomicilieerd zijn in
Hasselt, elk op een verschillend adres.
Ingeval een feitelijke vereniging, moet de natuurlijk persoon die
als verantwoordelijke optreedt, gedomicilieerd zijn in Hasselt en
moeten ministens 3 andere actieve vrijwilligers op eer verklaren
dat ze een actieve vrijwilliger zijn bij de organisatie en
gedomicilieerd zijn in Hasselt, elk op een verschillend adres.

Verenigingen of organisaties (bv. natuurvereniging, ouderraad, buurtfeestcomité, …) die
klimaatthema’s opnemen binnen hun werking maar deze niet als hoofddoel of
bestaansreden hebben, komen niet in aanmerking voor de erkenning.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning na advies van de
Afdeling Milieu & Energie.
De erkenning moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.
Artikel 4.

Aanvraagprocedure werkingstoelage

Een erkend duurzaam Hasselts burgerinitiatief kan 1 keer per jaar een werkingstoelage
aanvragen bij Afdeling Milieu & Energie van de Stad Hasselt. Organisaties die reeds op
basis van een ander reglement een werkingssubsidie ontvangen via de stad Hasselt, een
andere gemeente of een provinciebestuur, kunnen geen aanspraak maken op deze
werkingstoelage.
Het aanvraagformulier voor de werkingstoelage moet volledig ingevuld, tijdig,
ondertekend en digitaal (1 pdf-bestand) verstuurd worden naar leefmilieu@hasselt.be
voor 31 januari volgend op het voorbije werkingsjaar waarvoor de werkingstoelage wordt
aangevraagd (31 januari werkingsjaar+1). Een werkingsjaar loopt van 1 januari t.e.m. 31
december. Het aanvraagformulier is raadpleegbaar op www.hasselt.be en kan
opgevraagd worden bij de Afdeling Milieu & Energie van de stad Hasselt. Indien de stad
Hasselt overstapt naar de digitalisering van de subsidieaanvragen dient de
subsidieaanvraag online te gebeuren via de daarvoor voorziene tool/internetsite.
De aanvragen worden bij ontvangst gecontroleerd door de Afdeling Milieu & Energie. De
Afdeling Milieu & Energie maakt een overzicht van de ontvangen aanvragen en de uit te
betalen werkingstoelagen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de
toekenning en uitbetaling van de werkingstoelage na advies van de Afdeling Milieu &
Energie.
Artikel 5.

Bedrag en uitbetaling werkingstoelage

De jaarlijkse werkingstoelage bedraagt maximaal 350 euro én wordt beperkt tot effectief
gemaakte én bewezen kosten. De werkingstoelage kan gebruikt worden om kleine
uitgaven te bekostigen die eigen zijn aan het draaiende houden van de activiteiten van
het duurzame burgerinitiatief. De toelage kan o.a. gebruikt worden voor:
• Ontwerpen, maken en drukken van promotie- en communicatiemateriaal (bv.
affiche, flyer, infobord, banner, opmaak website, …)
• Aankopen van klein gereedschap, herstelmateriaal, …
• Organisatie van workshops of cursussen voor de vrijwilligers en/of de leden
• Huur van een locatie voor de organisatie van een activiteit
• Het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen
• …
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De kosten moeten bewezen worden in het werkingsverslag aan de hand van
kassabonnen of facturen.
De uitbetaling van de werkingstoelage gebeurt jaarlijks door storting van het toegekende
bedrag op het rekeningnummer dat het duurzaam burgerinitiatief in zijn aanvraag heeft
opgenomen.
Artikel 6.

Sancties

Indien op een of andere wijze blijkt dat er fraude werd gepleegd, zullen alle uitgekeerde
werkingstoelagen van het aanvraagdossier waarin de fraude werd vastgesteld
teruggevorderd worden en wordt de aanvrager voor 3 jaar uitgesloten van deze
werkingstoelage.
Artikel 7.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de goedkeuring door de gemeenteraad
van 24 november 2020. De eerste erkenning en werkingstoelage kan aangevraagd
worden voor het werkjaar van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Artikel 8.

Uitvoering

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit
reglement.

Contact
Afdeling Milieu & Energie
T. 011 23 93 35
leefmilieu@hasselt.be
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