
 

Gelijke kansen en vrouwenrechten 

 

1. Vooraf 

 
Het schepenambt voor Gelijke kansen en vrouwenrechten van de gemeente Sint-Gillis wil in de 

gemeente Sint-Gillis innovatieve projecten steunen rond thema's waarvoor het bevoegd is. In dit 

verband lanceert de gemeente een permanente projectoproep die twee termijnen in een jaar 

omvat.  

 

2. Beleidsprioriteiten 

 Meer emancipatie 

 Betrokkenheid bij het sociale en politieke leven promoten 

 Samenleven binnen de diversiteit promoten 

 

3. Thema's 

 Gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

 Steun aan de LGBTQI-groep (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning 
and Intersex): sensibilisering, informatie en opleiding 

 Strijd tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, promoten van de diversiteit 
binnen de samenleving en interculturaliteit 

 

4. Deelnamevoorwaarden 

Deze oproep richt zich tot feitelijke vzw's en verenigingen die actief zijn op vlak van Gelijke 
kansen en vrouwenrechten maar ook tot natuurlijke personen, die op dat vlak initiatieven 
willen nemen. 

 

5. Selectiecriteria 

 de toegevoegde waarde voor de doelgroep/begunstigden 

 publieksparticipatie 

 de lokale verankering van Sint-Gillis en de werkzaamheden in netwerkverband  

 de ontwikkeling van kritisch denken en reflectie 

 fysieke en financiële toegankelijkheid 

 langetermijneffect en gendermainstreaming 

 Innovatief karakter : bijdrage aan originele oplossingen voor de aan de orde gestelde 



problemen, originaliteit van de ingezette middelen (betrokken personen en structuren, 
gebruikte communicatiemiddelen, enz.), creëren van meerwaarde ten opzichte van reeds 
uitgevoerde projecten of bestaande instrumenten op dit gebied, experimenteren met een 
nieuw model of een nieuw instrument 

 Voor de projecten in verband met "gendergelijkheid": het project moet in overeenstemming 
zijn met het "Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen" (zie bijlage) en dit 
respecteren. 

 

 

6. Toekenningscomité 

 
Het toekenningscomité zal uit 6 personen bestaan 

- De schepen bevoegd voor Gelijke kansen en vrouwenrechten 

- Het hoofd van de dienst Gelijke kansen en vrouwenrechten 

- De ambtenaar bevoegd voor Gelijke kansen en vrouwenrechten 

- Een externe deskundige inzake mensenrechten 

- Een externe deskundige ter ondersteuning van de LGBTQI-groep 

- Een externe deskundige op vlak van gendergelijkheid  

 

7. Kalender 
 
Het toekenningscomité zal driemaal per jaar een selectie van de ingediende aanvragen 

organiseren volgens het volgende tijdschema voor 2021: 

 Lancering van de oproep:      30/04/2021  

 Ontvangst van de kandidaturen:     30/05/2021 om middernacht 

 Aankondiging 1ste selectie:      25/06/2021 

 Lancering van de 2e oproep:     13/09/2021 

 Ontvangst van de kandidaturen:     18/10/2021 om middernacht 

 Aankondiging 2e selectie:         eind 11/21 of 12/21 - nog te bepalen 
 
8. Bedrag van de subsidie 
 
Het budget voor het geselecteerde project zal worden ondersteund tot een maximum van 

 1000€ voor natuurlijke personen en feitelijke verenigingen 

 Tot 3000€ voor verenigingen en scholen.  
 
De dienst zal een begrotingsanalyse uitvoeren. Indien de begroting overschat lijkt, behoudt de 
dienst zich het recht voor om het bedrag van de subsidie te beperken tot het deel van de begroting 
dat hij gerechtvaardigd acht. 
 
Overeenkomstig het gemeentelijke reglement inzake toekenning van subsidies wordt de subsidie 
in twee schijven uitbetaald: een eerste schijf van 80% van de subsidie wordt uitbetaald zodra het 
college heeft besloten het besluit tot goedkeuring van een offerte te valideren en, tot 20%, na 
verificatie van de bewijsstukken. De gemeente moet die uiterlijk negentig dagen na de datum van 



het evenement of de afsluiting van het project ontvangen.  
 
9. Bijkomende informatie 

1.  
 De toekenning van deze subsidie is in overeenstemming met het gemeentereglement 

inzake toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen van 19 december 2019. 
https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2020/05/r%C3%A8glement-subvention-
n%C3%A9erlandais.pdf  

 De kandidaten moeten voldoen aan alle voorwaarden die voortvloeien uit de toepassing 
van dit reglement. 

 
2.  
 Eenzelfde vereniging kan slechts twee keer per jaar worden uitgekozen. 

 
 Alle cofinanciering wordt aanvaard op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is voor 

eenzelfde uitgave.  
3.  
 Projecten lopen idealiter gedurende een periode van maximaal 12 maanden vanaf de 

goedkeuring van de aanvraag door het College. 
 

Aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld op Irisbox: 

 Aanvraagformulier op irisbox.irisnet.be:  

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/gb-sint-gillis/projectoproep-gelijke-kansen-en-
vrouwenrechten 
 

Als je problemen hebt met het invullen van het document op Irisbox of voor vragen over 
subsidieaanvragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen: 
 
Email: egalitedeschances.1060@stgilles.brussels 

Tel: 02/536.17.45 

Bijlagen 

Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak: 

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_fr.pdf 

- Reglement inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen: https://stgillis.brussels/wp-

content/uploads//2020/01/SUBVENTIONS-COMMUNALES-adopté_le_19122019.pdf 


