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SUBSIDIES VOOR PROJECTEN  
SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT 
Plug into Brussels 

Reglement 

 
Hoofdstuk 1. – Algemene bepalingen en doelstellingen 

Artikel 1.-  

Dit reglement regelt de modaliteiten voor de subsidiëring van projecten die het samenleven in 
diversiteit bevorderen in uitvoering van verordening nr. 94/06 van 19 januari 1995 houdende de 
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse 
Gemeenschap te Brussel bevorderen.  

Artikel 2.-  

§1. Een initiatief wordt gesubsidieerd als project dat het samenleven in diversiteit bevordert 
indien het bijdraagt aan één van de volgende inhoudelijke beleidsdoelstellingen: 

- versterken van de herkenbaarheid en verbondenheid tussen Brusselaars; 

- inzetten op (bewustzijn rond) dialoog en ontmoeting tussen Brusselaars; 

- verhogen van de maatschappelijke participatie en de betrokkenheid van Brusselaars bij 
de lokale dynamiek; 

- versterken van de competenties rond samenleven in diversiteit; 

- werken aan een genuanceerde beeldvorming over het samenleven in diversiteit in Brussel 
als tegengewicht voor polarisatie.  

§2. Het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen bepaalt per 
begrotingsjaar een centraal thema waaraan de projecten moeten beantwoorden.  
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Hoofdstuk 2.- Voorwaarden en criteria 

Artikel 3.-  

De initiatiefnemer moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

- een vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging zijn;  

- zijn maatschappelijke zetel en/of een correspondentieadres hebben in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest; 

- als Nederlandstalig kunnen beschouwd worden; 

- een werking en doelpubliek hebben dat verspreid is over het geheel of een gedeelte van 
het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

 

Artikel 4.-  

Het project kadert in het integratiebeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en moet 
voldoen aan volgende cumulatieve criteria: 

- de algemene werking van de initiatiefnemer overstijgen; 

- beantwoorden aan minstens één van de inhoudelijke beleidsdoelstellingen zoals vermeld 
in artikel 2§1; 

- beantwoorden aan het inhoudelijk thema zoals vermeld in artikel 2§2; 

- aantoonbaar inzetten op de actieve betrokkenheid van de doelgroep doorheen het gehele 
project; 

- een innovatief karakter hebben binnen de Brusselse grootstedelijke context;   

- gebaseerd zijn op een kwalitatief goed uitgewerkt dossier met aandacht voor fasering, 
resultaatgerichtheid, relevante samenwerking alsook communicatie binnen 
Nederlandstalige gemeenschapsnetwerken in Brussel. 

Hoofdstuk 3.- Subsidiëring 

Artikel 5.-  

De subsidies zijn bedoeld voor projecten met een duur van maximum één jaar. Een project is een 
samenhangend, planmatig en resultaatgericht geheel van doelstellingen en activiteiten met een 
beperkte duur.  

Artikel 6.-  

Per project kan een subsidie van maximaal 5.000 EUR worden toegekend binnen de perken van 
de begroting.  

Artikel 7.  

Per begrotingsjaar wordt maximaal één projectsubsidie per initiatiefnemer toegekend.  

Artikel 8.-  



 

 
3 

Een projectsubsidie kan bij een gelijke invulling van het initiatief maximaal twee maal verlengd 
worden.  

Hoofdstuk 4.- Procedure 

Artikel 9.-  

De initiatiefnemer dient uiterlijk 8 weken voor de start van het project een aanvraagdossier in bij 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
stelt hiertoe een standaardformulier ter beschikking.  

Artikel 10.-  

De beoordeling van het project gebeurt op basis van de toetsing van het aanvraagdossier aan de 
criteria zoals omschreven in artikel 4 van het reglement.  

Artikel 11.-  

Het College neemt een beslissing.  

Artikel 12.-  

De initiatiefnemer dient uiterlijk drie maanden na afloop van het project een inhoudelijk en 
financieel eindverslag van het gerealiseerde project in. De administratie van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie stelt hiertoe standaardformulieren ter beschikking. 

Hoofdstuk 5.- Slotbepalingen 

Artikel 13.-  

In de communicatie over het gesubsidieerde project wordt de steun van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie vermeld door het n-Brussel-logo te gebruiken volgens de richtlijnen van 
de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids. 

Artikel 14.- 

De initiatiefnemer engageert zich om de richtlijnen van de visietekst ‘Taalbeleid in VGC-
initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden’ toe te passen in het door de 
VGC gesubsidieerde project.  

Artikel 15.- 

Het College kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de voorwaarden en bepalingen van 
dit reglement, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. De motivering van de 
ontheffing wordt opgenomen in een collegebesluit.  

Artikel 16.-  

Dit besluit treedt in werking op 21 juli 2017.  

http://www.vgc.be/huisstijlgids

