
 

 

In het kader van het subsidiereglement ‘Burgerbudget Klimaatprojecten’ lanceert 

het college van burgemeester en schepenen een nieuwe lanceringsoproep. 

Conform dit subsidiereglement specifieert het college in deze lanceringsoproep 

het totaal beschikbare subsidiebudget, het thema, de samenstelling van de 

expertenjury, de timing en deadlines. 

Beschikbaar subsidiebudget 

Voor deze lanceringsoproep (2021) wordt een totaal subsidiebudget van 27.500 

euro voorzien voor de realisatie van één of meerdere projecten via het 

burgerbudget klimaatprojecten. 

Thematische afbakening: een klimaatrobuust voedselsysteem 

Op wereldniveau is het voedselsysteem verantwoordelijk voor een vijfde tot zelfs 

een derde van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd heeft de 

klimaatopwarming een nadelige invloed op datzelfde voedselsysteem. De 

stabiliteit van onze voedselvoorziening zal afnemen naarmate de omvang en de 

frequentie van extreme weersomstandigheden blijft toenemen. De transitie naar 

een duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem - waarbij alle Hasselaren 

toegang hebben tot beter en gezond voedsel dat geproduceerd is rekening 

houdend met de planetaire grenzen – draagt bij aan de realisatie van de 

Hasseltse klimaatdoelstellingen en de ontwikkeling van een klimaatrobuuste 

stad.  Een klimaatrobuust voedselsysteem wordt gekenmerkt door:  

• Korte keten  

Korte keten betekent dat de lokale productie, verwerking én consumptie met zo 

weinig mogelijk tussenschakels gebeurt. Hierdoor breng je consument en 

producent dichter bij elkaar en ontstaat er meer waardering voor elkaars 

inspanningen. Bovendien wordt het aantal voedselkilometers sterk verminderd. 

• Ecologische voedselproductie 

Het voedselproductiesysteem respecteert de planetaire grenzen en waarborgt de 

natuurlijke hulpbronnen zoals een gezonde bodem, schone lucht, proper water, 

biodiversiteit, … (o.a. drastische reductie van het gebruik van pesticiden en 

kunstmest, gemengde teelten, energie-efficiëntie, hernieuwbare 

energieproductie, dierenwelzijn, meer plantaardig eten, …) 

• Duurzame voedselconsumptie 

Het is belangrijk om te weten waar je eten vandaan komt, hoe het gekweekt werd 

en hoe het tot op je bord gekomen is opdat je als consument, verdeler of 

verwerker bewuste keuzes kan maken. Laagdrempelige toegang hebben tot de 

juiste, onafhankelijk informatie stelt je in staat om bewuste keuzes te maken voor 

duurzame voeding waarbij ook de CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. 

• Circulaire kringlopen 

De hoeveelheid afval in de voedselketen wordt geminimaliseerd. Denk hierbij 

aan herbruikbaar verpakkingsmateriaal en het vermijden van voedselverliezen en 

-verspilling, Voedseloverschotten en -verliezen die niet vermeden konden 

worden, worden zoveel mogelijk hergebruikt ifv menselijk voedsel. 

Onvermijdelijke reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie 

worden zoveel mogelijk recycleren in het voedselsysteem (bv. veevoer, meststof, 

…) 
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Doelgroep 

Conform het subsidiereglement ‘burgerbudget klimaatprojecten’ mogen Hasseltse feitelijke 

verenigingen, VZW’s en andere ondernemingen, al dan niet in samenwerkingsverband, een 

projectvoorstel indienen. Ondernemingen moeten zelf nagaan of ze de regels inzake 

staatssteun niet schenden. Bij het indienen van een projectvoorstel gaat elke projectindiener 

akkoord om in dialoog te treden met de stad Hasselt over de lokale voedselstrategie ‘Hasselt 

is ons ERF’. 

Samenstelling expertenjury 

Conform het subsidiereglement ‘burgerbudget klimaatprojecten’ bestaat de expertenjury uit 

minstens 3 onafhankelijke experts die affiniteit hebben met het thema van de 

lanceringsoproep. Rekening houdend met de criteria onafhankelijkheid, inhoudelijke expertise, 

bereidheid & beschikbaarheid, is de expertenjury voor deze lanceringsoproep als volgt 

samengesteld: 

• Gerarda Lamerichs, deskundige duurzaamheid stad Genk 

• Katrien Verbeke, zaakvoerster Let Us, een onderneming gespecialiseerd in 

innovatieve en duurzame voedselsystemen 

• Steven Desair, stafmedewerker lokale voedselstrategie VVSG  

 
Verloop en concrete timing procedure 

Goedkeuring 

Lanceringsoproep 

24/6/2021 Behandeling lanceringsoproep op CBS op 

voorwaarde dat het subsidiereglement op 22/6/2021 

op de GR is goedgekeurd 

Bekendmaking 

basisreglement en 

lanceringsoproep 

24/06/2021 

- 

30/09/2021 

Perstekst, DNH (september editie), sociale media, 

digitale nieuwsbrieven, … 

Indienen 

projectvoorstel 

22/06/2021 - 

30/09/2021 

Vrijblijvende aftoetsing van het projectidee met de 

Afdeling Milieu & Energie 

9/9/2021 en 

21/9/2021 

Ondersteunende workshops om ideeën te verfijnen 

en te concretiseren, samenwerkingen te faciliteren, 

… 

30/09/2021 Deadline indienen projectvoorstel 

Ontvankelijkheids-

beoordeling 

01/10/2021 – 

08/10/2021 

Voorbereiding ontvankelijkheid door Afdeling Milieu & 

Energie + indienen in e-besluit 

14/10/2021 Goedkeuring inventaris ingediende én ontvankelijk 

verklaarde projectvoorstellen op CBS 

14/10/2021 – 

28/10/2021 

Terugkoppeling resultaat 

ontvankelijkheidsbeoordeling aan projectindieners. 

Jurering 14/10/2021 – 

15/11/2021 

Oproep via stedelijke communicatiekanalen om deel 

te nemen aan de burgerjury (DNH november), 

sociale media, digitale nieuwsbrieven, digitale 

informatieschermen, …) 

Burgerjury (online stemmen) 

Expertenjury (individuele beoordeling + jury-overleg) 

15/11/2021 – 

19/11/2021 

Opmaak rangorde eindscore projectvoorstellen en 

toe te kennen subsidiebudget per projectvoorstel 

25/11/2021 Beslissing voor subsidiëring door CBS 
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25/11/2021 – 

9/12/2021 

Terugkoppeling resultaat toekenning subsidie aan 

projectindieners. 

Uitvoering & 

opvolging 

December 2021 Uitbetaling eerste schijf (80% van het toegekende 

subsidiebedrag).  

25/11/2021 – 

25/11/2022 

Uitvoeren en realisatie projectvoorstel door de 

projectindiener en opvolging door Afdeling Milieu & 

Energie 

25/04/2022 Deadline 1ste terugkoppeling stavaza door 

projectindieners 

25/09/2022 Deadline 2de terugkoppeling stavaza door 

projectindieners 

25/11/2022 Deadline uitvoering en realisatie project 

Evaluatie & 

eindafrekening 

10/12/2022 Deadline Indienen evaluatieverslag door de 

projectindiener en alle verantwoordingsstukken 

10/12/2022 – 

19/12/2022 

Controle eindverslag en verantwoordingsstukken + 

financiële afrekening 

19/12/2022 – 

31/12/2022 

Uitbetaling tweede en laatste schijf (max. 20% van 

het toegekende subsidiebedrag, afhankelijk van 

effectieve kosten).  

 

 

    

contact 

Afdeling Milieu & Energie 
T 011 23 93 35 

leefmilieu@hasselt.be 


