
LEIDRAAD: Hoe vul ik een subsidieaanvraag voor projecten in het Zuiden in? 

I.Gegevens aanvrager: 

Duid duidelijk aan in welke functie je het formulier indient en voeg de gevraagde documenten toe als 

bijlage. 

- Natuurlijk persoon:  

Bewijs van domicilie dient toegevoegd te worden. 

Bewijs van overdracht projectgelden aan een lokale, erkende organisatie dient binnen 14 

dagen na aankomst in België overgemaakt te worden. 

- Feitelijke vereniging: Elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer 

natuurlijke personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de 

verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling 

onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de 

werking van de vereniging. 

Bewijs van domicilie dient toegevoegd te worden. 

Attest van de bank waaruit het rekeningnummer van de feitelijke vereniging blijkt, is vereist. 

Beide leden dienen het aanvraagformulier te ondertekenen. 

- Rechtspersoon: De gecoördineerde tekst van de statuten, zoals neergelegd in het dossier van 

de rechtspersoon op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel is vereist. 

 

II.Gegevens partnerorganisatie in het Zuiden: 

Vul de vragen duidelijk en bondig in.  

Het Zuiden: de niet-Europese landen die opgenomen zijn op de lijst van ontvangende landen, 

opgenomen als bijlage 1bij de Richtlijn van het Development Assistance Committee (DAC) van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aangaande rapportering over 

ODA (officiële ontwikkelingssamenwerking). Deze landen worden “DAC-landen” genoemd. 

Project: een afgebakend geheel van vernieuwende activiteiten, die duidelijk worden afgebakend in 

de tijd. Een project beantwoordt aan specifieke noden, bouwt concrete acties uit en beoogt een 

duurzame impact op het terrein. De subsidie dient te worden aangewend om de beoogde specifieke 

activiteiten, die beperkt zijn in de tijd, te implementeren. 

Partners in het Zuiden: de verschillende actoren in het Zuiden waarmee de aanvrager van de subsidie 

samenwerkt om het voorgestelde project te realiseren. Partners in het Zuiden kunnen zijn: niet-

gouvernementele organisaties, vakbonden, private instellingen, lokale en regionale besturen. 

III.Situering van het project: 

Geef de correcte naam/gegevens van het project. Schrap wat niet past bij landen met een laag 

inkomen, landen met een lager gemiddeld inkomen of landen met een hoger gemiddeld inkomen. 

  

 
1 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-
ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf 



IV.Inhoud van het project: 

Wees ook hier duidelijk en bondig. Beperk de uitleg tot 1 A4. 

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door volgende criteria, hou hier rekening mee tijdens het 

invullen: 

- Inbedding in de lokale context, geïntegreerd in de lokale ontwikkelingsstrategie:  

De partner in het Zuiden stemt af met andere organisaties in dezelfde streek of is gelinkt aan 

andere organisaties die rond hetzelfde thema werken.  

Vanuit het project is er overleg en/of samenwerking met de (lokale) overheid. Naar gelang 

van de lokale situatie kan dit gaan van informeren tot deelnemen aan lokale 

ontwikkelingsplannen. 

- Versterking van de lokale partner: 

Eigendomsrecht: de partner in het Zuiden heeft van in het begin de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering en de opvolging van het project. De partner in het Zuiden draagt zelf het 

project, stuurt het en beheert het. 

Organisatie-en capaciteitsversterking: de samenwerking zet in op het versterken van de 

partner in het zuiden, zodat deze zijn eigen analyses maakt, doelstellingen formuleert en 

projecten beheert en uitvoert, en als organisatie een actieve rol speelt in de civiele 

samenleving. Deze aanpak is procesmatig om stapsgewijs en op lange termijn verandering te 

bewerkstelligen. 

Financiële verzelfstandiging: het project zet in op duurzame financiering van de partner in 

het zuiden, onder andere door diversificatie van de inkomsten, bijdragen van de doelgroep, 

commerciële activiteiten, subsidies van de lokale overheid,… 

- Het project draagt bij tot duurzame ontwikkeling, dit kan op verschillende wijze beoogt 

worden: 

Sociale dimensie (People): gelijke kansen voor iedereen op het vlak van waardig inkomen, 

toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, participatief werken, rekening houden met de 

wensen en de mogelijkheden van de mensen, met speciale aandacht voor de rol van de 

jeugd, vrouwen en inheemse volkeren. 

Ecologische dimensie (Planet): duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen en het zo 

beperkt mogelijk houden van de impact hiervan op het milieu. 

Welvaart (Prospertity): inclusieve en duurzame economische ontwikkeling, rechtvaardige 

verdeling, behoeftebevrediging (beantwoorden aan lokale noden), creëren van lokaal 

ondernemerschap, maximale aankoop van lokale producten. 

Vrede (Peace): bevorderen van een vreedzame en inclusieve samenleving en bijdragen tot 

goed bestuur. 

Partnerschap (Partnership): samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, dialoog en 

respect, de doelgroep ondersteunen om zijn rechten te doen gelden en gehoord te worden. 

- Het project is vernieuwend: Het project biedt een vernieuwende meerwaarde aan een 

bestaand project of is een nieuw alleenstaand project. 

- Participatie van de doelgroep: De mensen met wie er samengewerkt wordt, hebben inspraak 

in de planning en de uitvoering van het project. De graad van participatie kan verschillen van 

gehoord worden tot regelmatig geconsulteerd worden naar betrokken worden in de analyse, 

planning en uitvoering van het project. 

- Ervaringsuitwisseling en samenwerking: Gezamenlijk leren en ervaringsuitwisseling, zowel 

met organisaties in België als tussen organisaties in het Zuiden onderling. De projecten 

dienen bij te dragen tot een wederzijdse uitwisseling. 



Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Substainable Development Goals): een reeks 

doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Deze doelstellingen zijn opgesteld door 

de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling. Ze vervangen de Milleniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen en zullen van 

2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen. Ga een kijkje nemen 

op https://www.sdgs.be/nl/sdgs voor meer informatie over de SDG’s en bekijk op welke SDG’s jouw 

project een invloed heeft. Leg dit uit bij puntje IV.D. Op welke SDG’s zet je project in? 

In 2023 focust de gemeente Schoten zich voornamelijk op SDG 15 “Leven op het land”.Indien je dit 

kan linken aan je project, verduidelijk dit dan bij puntje IV.H. 

V.Budgetbegroting van het project: 

 

A. Project inkomsten: 

Vul hier duidelijk de aantal keren dat u reeds subsidies heeft verkregen in. Indien het een 

weerkerend project betreft, kan u in het totaal maximaal 3 jaar op rij subsidie verkrijgen en dient u 

een evaluatieverslag in te dienen van het vorig uitvoeringsjaar, alvorens uw huidig subsidiedossier 

ontvankelijk wordt verklaard. 

Met een weerkerend project bedoelt men een project dat inhoudelijk gelijk is aan het vorige; 

dezelfde acties worden genomen om dezelfde doelgroep te ondersteunen op dezelfde manier. 

Als u zowel in 2020 als in 2021 subsidies ontving, lijst deze bedragen dan op. 

Bijvoorbeeld: ontvangen subsidies in 2020: €1500, ontvangen subsidies in 2021: €750 

Alle bedragen dienen in euro te worden ingevuld.  

B. Project uitgaven: 

Geef alle kosten op voor het gesubsidieerde project (niet voor de gehele organisatie). Voeg hiervoor 

de bewijsstukken toe (facturen, rekeningen, betalingsbewijzen). Vermeld op elk bewijsstuk het 

bewijsstuknummer uit de tabel. Neem hier de tijd voor en doe dit zorgvuldig. 

VI.Draagvlak in de gemeente Schoten 

De aanvrager van de subsidie heeft een actieve werking ter verbreding van het draagvlak voor 

internationale solidariteit in de gemeente Schoten en organiseert activiteiten gericht naar het brede 

publiek, waarbij zij/hij het project onder de aandacht brengt. Dit wordt aangetoond in het verplicht 

in te dienen evaluatieverslag. Deze activiteiten met het oog op ervaringsuitwisseling kunnen het 

volgende omvatten: een blog bijhouden en promoten, presentatie geven op scholen, spreken of 

deelnemen aan een activiteit georganiseerd door de gemeente Schoten,…  

https://www.sdgs.be/nl/sdgs


VII.Bijlage:  

 

- In het geval van een natuurlijke persoon of feitelijke vereniging: bewijs van domicilie 

- In het geval van een feitelijke vereniging: attest van de bank waaruit het rekeningnummer 

van de feitelijke vereniging blijkt 

- In het geval van een rechtspersoon: de gecoördineerde tekst van de statuten, zoals 

neergelegd in het dossier van de rechtspersoon op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van 

Koophandel 

- Bewijs van prijsoffertes, facturen, bestelbonnen en andere financiële documenten ter staving 

van de projectenkosten en -inkomsten. 

- Evaluatieverslag vorig jaar 

- Bewijs van overdracht projectgelden aan een lokale, erkende organisatie 

 

VIII.Ontvankelijkheidscriteria: 

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet aan de volgende criteria zijn voldaan: 

- De aangevraagde subsidie heeft te maken met projecten in het Zuiden, dit wil zeggen met 

projecten in landen die opgenomen zijn in de lijst van het Comité voor 

Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance Committee – DAC) van de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met uitzondering van de 

Europese landen die op deze lijst voorkomen; 

- De subsidie dient binnen de tijd zoals beschreven in de aanvraagprocedure digitaal worden 

aangevraagd via de website van de gemeente Schoten met het officiële gestandaardiseerde 

aanvraagformulier inclusief alle gevraagde bijlages (dit formulier is beschikbaar op de 

website van de gemeente Schoten of het gemeentehuis); 

- Het aanvraagformulier is volledig en correct ingevuld; 

- Per aanvrager wordt jaarlijks slechts één project gesubsidieerd; 

- Op basis van een jaarlijkse aanvraag en een positieve jaarlijkse evaluatie kan eenzelfde project 

in totaal maximaal 3 kalenderjaren worden gesubsidieerd; 

- De uitvoering van het project is voorzien in ofwel het jaar van de subsidieaanvraag ofwel in 

het volgende jaar; 

- De zetel van de vereniging of het domicilie-adres van de aanvrager(s) bevinden zich op het 

grondgebied van de gemeente Schoten. 

 

Komen niet in aanmerking voor deze subsidie: gemeenten, intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en provincies.  

 


