PROVINCIAAL REGLEMENT:
wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen
Art. 1 - Doelstellingen
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de
bevoegdheden, het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking verhogen en wereldburgerschap in
West-Vlaanderen stimuleren.
Wereldburgerschap is een belangrijke pijler binnen het Noord-Zuid beleid en vormt een
geïntegreerd verhaal dat vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden en die gelinkt zijn
aan elkaar: vredeseducatie, herinneringseducatie, democratie, burgerzin, sociale rechtvaardigheid,
mensenrechten, duurzame ontwikkeling, solidariteit, Fair Trade,…
Het uiteindelijke doel van het stimuleren van wereldburgerschap is het besef van een onderlinge
afhankelijkheid en een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld.
Art. 2 - Toepassingsgebied
Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking:
een openbaar bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband of bovenlokale actor;
een feitelijke vereniging, vzw, bedrijf, school of samenwerkingsverband.
Art. 3 - Soorten subsidies en tussenkomsten
Binnen de perken van het budget zijn er vier soorten tussenkomsten:
1. Werkingssubsidie aan Noord-Zuid organisaties, die aan de criteria van artikel 5.1 voldoen,
waarvan het hoofddoel is de West-Vlaamse bevolking voor de Noord-Zuid problematiek te
sensibiliseren en wereldburgerschap te stimuleren door middel van een duurzame werking en
educatieve activiteiten.
2. Projectsubsidie voor een initiatief of evenement afgebakend in tijd en ruimte van maximum
één jaar dat aan de inhoudelijke criteria van artikel 5.2 voldoet.
3. Tussenkomst op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor een initiatief
afgebakend in ruimte en tijd van maximum drie jaar dat aan de inhoudelijke criteria van artikel
5.2 voldoet.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de aanvrager en het provinciebestuur WestVlaanderen omvat een resultaatsverbintenis die de door te voeren doelstellingen, de rechten en
de plichten van de partners beschrijft.
4. Subsidie in het kader van een projectoproep voor het opzetten van een specifiek regio-,
doelgroep- of themagebonden initiatief, dat aan de inhoudelijke criteria van artikel 5.2 voldoet,
met betrekking tot het provinciaal Noord-Zuidbeleid. De deputatie bepaalt de regio, de
doelgroep en/of het thema, de criteria, het budget en de modaliteiten van de oproep binnen de
grenzen van de beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan/budget.

Art. 4 – Onontvankelijkheid
Aanvragen voor een projectsubsidie, tussenkomst op basis van een samenwerkingsovereenkomst
of subsidie in het kader van een projectoproep, komen niet in aanmerking wanneer het initiatief:
•
•
•

voor hetzelfde voorwerp, al gesubsidieerd wordt door een ander provinciaal reglement;
hoofdzakelijk een winstoogmerk heeft;
hoofdzakelijk gericht is op ledenwerving;
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•
•

zich enkel richt naar de leden van de organisatie of koepel;
deel uitmaakt van de reguliere werking van de indienende organisatie(s);
de provincie West-Vlaanderen.

plaatsvindt buiten

Art. 5 - Criteria
5.1 Basiscriteria werkingssubsidie
Om in aanmerking te komen, moet de aanvragende organisatie aan volgende verplichte,
cumulatieve criteria voldoen:
•
•
•
•

•

•

erkend zijn als NGO door de hogere overheid die voor Ontwikkelingssamenwerking bevoegd is,
of erkend zijn als Noord-Zuid organisatie met bovenlokaal karakter door de deputatie;
hun hoofdzetel in de provincie West-Vlaanderen hebben of deel uitmaken als provinciale
geleding van een erkende organisatie zoals in het eerste punt hierboven vermeld
de werking hoofdzakelijk richten op de Noord-Zuid problematiek;
in West-Vlaanderen een werking hebben gerealiseerd vanuit een secretariaat in de provincie of
daarbuiten, met tenminste het equivalent van een halftijdse medewerker werkzaam voor
WestVlaanderen;
een werking hebben met vrijwilligers georganiseerd in lokale afdelingen over het grondgebied
van minstens 12 West-Vlaamse gemeenten waarvoor minimum tweemaal per jaar een
vormingsactiviteit wordt opgezet;
op het ogenblik van de aanvraag al minimum één jaar een actieve werking hebben in
WestVlaanderen.

5.2 Basiscriteria projectsubsidie, tussenkomst op basis van een samenwerkingsovereenkomst of
subsidie in het kader van een projectoproep
Om in aanmerking te komen, moet het initiatief aan volgende verplichte, cumulatieve criteria
voldaan worden:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

informeren, sensibiliseren en/of aanzetten aan tot verantwoord wereldburgerschap door middel
van het aanreiken van informatie langs verschillende kanalen;
minstens een informatief en educatief luik hebben;
op een bewuste, actieve manier een Noord-Zuid link leggen;
een bovenlokaal karakter en een regionale uitstraling hebben;
een antwoord bieden op vastgestelde noden in het werkveld (blinde vlekken, weinig bereikte
doelgroepen, vernieuwende werkvormen, nieuwe inhoudelijke klemtoon binnen de Noord-Zuid
problematiek…);
ingebed zijn in het bredere Noord-Zuid werkveld: er is aandacht voor andere initiatieven,
openheid tot samenwerking, het streven naar complementariteit en onderlinge versterking,
disseminatie en kennisuitwisseling;
aandacht hebben voor duurzaamheidsaspecten;
groei vertonen in geval van terugkerend initiatief, dit kan kwantitatief (verbreding partners en
doelpubliek) en/of kwalitatief (verdieping inhoud) zijn;
enkel betrekking hebben op kosten gemaakt na het indienen van de aanvraag.

5.3 Algemene beoordelingscriteria
Volgende punten worden door de bevoegde adviescommissie (artikel 6) in de weging meegenomen
om een advies aan de deputatie te formuleren:
Het initiatief:
• streeft naar gedragsverandering door mensen een handelingsperspectief aan te bieden;
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•
•
•
•

komt indien mogelijk tot stand via het opzetten van een (sector- overschrijdend)
samenwerkingsverband;
heeft aandacht voor Fair Trade;
heeft meerdere publieke acties gedurende de looptijd;
betrekt diverse organisaties die niet specifiek gerelateerd zijn aan Noord-Zuid werking.

Art. 6 - Verloop van het dossier voor de aanvraag van een subsidie
§ 1 De aanvraag voor een subsidie of tussenkomst dient vóór 31 januari of 30 juni (cf. artikel 10)
op de daartoe bestemde formulieren gericht te worden aan de deputatie van de Provincie
WestVlaanderen, p/a Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare.
Als het initiatief wordt gestuurd vanuit een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen, wordt
een samenwerkingsovereenkomst tussen deze verschillende partijen afgesloten en wordt duidelijk
aangegeven wie als aanvrager optreedt.
Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven en eventuele andere
subsidiekanalen toegevoegd en in het geval van een samenwerkingsverband ook een kopie van de
samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring tussen de partners.
§ 2 Het Wereldhuis West-Vlaanderen staat ter beschikking van de aanvrager voor informatie
betreffende de toepassing van dit reglement.
§ 3 De aanvraag wordt voorgelegd aan een commissie, die binnen de zes weken na de deadline van
indiening advies uitbrengt aan de deputatie over inhoudelijke goedkeuring, het eventuele
subsidiebedrag en de eventuele opsplitsing in meerdere schijven.
De adviescommissie brengt advies uit op basis van vastgelegde criteria (cf. artikel 5).
§ 4 De aanvrager kan worden uitgenodigd om gehoord te worden door de adviescommissie.
§ 5 De adviescommissie, aangesteld door de deputatie, is samengesteld uit
personeelsleden van de dienst, niet stemgerechtigd;
maximum vijf stemgerechtigde externe deskundigen;
drie waarnemers aan te duiden door de provincieraad.
Er dienen steeds minstens drie externe deskundigen aanwezig te zijn om geldig advies uit te
brengen.
Ten hoogste twee derde van de leden van de commissie is van hetzelfde geslacht en er wordt
steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit in expertise betreffende
wereldburgerschap.
De commissie wordt door de deputatie aangesteld voor de duur van de legislatuur plus een jaar.
§ 6 De deputatie bepaalt het subsidiebedrag, op basis van de geraamde kosten en van de onder
artikel 5 vermelde criteria.
•
•
•

De werkingssubsidie bedraagt maximum 5.000 euro per jaar.
De projectsubsidie bedraagt maximum 75% van de reële kosten met een maximum van 5.000
euro.
De subsidie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst of een oproep bedraagt maximum
30.000 euro per jaar met een maximum van 75% van de reële kosten die in aanmerking komen
gedurende maximum drie opeenvolgende jaren.

§ 7 De deputatie brengt de gemotiveerde beslissing ter kennis aan de aanvrager. De uitbetaling
gebeurt op een rekening, op naam van de initiatief nemende organisatie.
•

De werkingssubsidie wordt volledig uitbetaald na goedkeuring door de deputatie.
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•

•

Bij projectsubsidies, samenwerkingsovereenkomsten en projectoproepen met een duurtijd van
maximum één jaar wordt een voorschot van 80% van de subsidie uitbetaald na goedkeuring
door de deputatie. Het saldo wordt uitbetaald op basis van §10 van dit artikel.
Bij een samenwerkingsovereenkomst en projectoproepen voor initiatieven die over meerdere
jaren lopen, wordt de tussenkomst/subsidie in schijven, overeenkomstig §9 van dit artikel,
uitbetaald. Het eerste en eventueel tweede jaar wordt de subsidie integraal uitbetaald. Het
laatste jaar wordt 80% van het bedrag uitbetaald als voorschot en wordt het saldo vereffend
overeenkomstig §10.

§ 8 De deputatie kan door de administratie nazicht laten uitoefenen met het oog op de juistheid
van de verstrekte gegevens.
Het initiatief moet vrij toegankelijk zijn voor toezicht door personeelsleden van het Wereldhuis
West-Vlaanderen.
§ 9 Bij een samenwerkingsovereenkomst/initiatief in het kader van een projectoproep wordt
jaarlijks een tussentijds rapport opgesteld. Dat rapport bevat minstens volgende gegevens:
• een werkings- en evaluatieverslag over de
behaalde resultaten, gelinkt aan de doelstellingen
uit het aanvraagdossier;
• een financieel overzicht van de stand van zaken;
bewijzen voor de gemaakte kosten.
Pas na het indienen en de controle van deze gegevens wordt een eventuele volgende schijf
uitbetaald.
§ 10 Ten laatste twee maanden na afsluiting van het initiatief moeten volgende documenten
worden voorgelegd:
• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten weergeeft;
• een overzichtsstaat van alle inkomsten en uitgaven die gemaakt werden in functie van het
initiatief;
• het verslagformulier provinciale herkenbaarheid volledig ingevuld en ondertekend en met de
nodige bewijsstukken (cf. artikel 7).
Na het indienen en de goedkeuring van deze bewijsstukken wordt het saldo van de subsidie of
tussenkomst uitbetaald.

Art. 7 - Return voor de Provincie West-Vlaanderen
In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie, moet de provinciale ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk,
websites, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evenementen,… die
kaderen binnen het goedgekeurde initiatief (reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij
elke vorm van provinciale subsidiering van 12 mei 2005).
Art. 8 – Wijzigingen en betwistingen
Indien het initiatief niet kan plaatsvinden of indien de gegevens, die bij de aanvraag werden
verstrekt, veranderd zijn, brengt de organisatie de Provincie West-Vlaanderen daarvan onmiddellijk
op de hoogte.
Elke wijziging kan onderwerp zijn van een vernieuwde advisering en goedkeuring.
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel of de kosten niet
verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het
initiatief of de subsidie frauduleus aangewend wordt, dan kan de deputatie beslissen om het
subsidiebedrag niet uit te betalen of geheel of gedeeltelijk terug te vorderen en de organisaties uit
te sluiten van elke provinciale subsidie voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van
de beslissing van de deputatie.
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De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.
Art. 9 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2014.
Art. 10 – Opheffings- en overgangsbepalingen
•
•

•
•

Het provinciaal reglement: toelage om een Noord-Zuidevenement te ondersteunen dd.
23/12/2013 wordt opgeheven met ingang van 1 oktober 2014.
Het provinciaal reglement: toelagen die kunnen verleend worden aan NoordZuidorganisaties werkzaam in West-Vlaanderen voor educatieve activiteiten inzake
NoordZuid problematiek dd. 29/01/2004 wordt opgeheven met ingang van 1 oktober 2014.
Aanvragen die werden ingediend onder toepassing van voormelde reglementeringen
worden evenwel verder afgehandeld overeenkomstig hun respectievelijke bepalingen.
Voor het jaar 2014 wordt de datum voor indiening van aanvragen, voorzien in artikel 6§1
van dit reglement, gebracht op 1 november 2014.
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