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REGLEMENT 

SUBSIDIE INTERNATIONALE SAMENWERKING: ZUIDWERKING 
 

De subsidies voor internationale samenwerking worden verdeeld over lokale en nationale werkingen 

en ontwikkelingshelpers na advies van de derdewereldraad. 

 

VOOR WIE EN WAT 

 

Permanente lokale werkingen kunnen een subsidie krijgen als:  

- er gedurende het ganse jaar vergaderingen en activiteiten worden georganiseerd; 

- er een duidelijke Noord/Zuid-link is; 

- er een meerwaarde is voor Herentals; 

- er een uitstraling is naar de Herentalse bevolking; 

- de werking zich baseert op een partnerwerking in het zuiden waarbij de eigen plannen van de 

partners centraal staan. 

 

Nationale werkingen (ngo’s) kunnen een subsidie krijgen als: 

- ze vertrekken vanuit een visie op ontwikkelingssamenwerking gebaseerd op partnerwerking in 

het Zuiden waarbij de eigen plannen van de partners centraal staan. Deze visie wordt besproken 

in de derdewereldraad; 

- ze in Herentals ook een lokale werking hebben. 

 

Ontwikkelingshelpers kunnen een subsidie krijgen als: 

- ze in Herentals woonachtig zijn/waren; 

- ze minstens drie maanden per jaar werken in een ontwikkelingsproject i.s.m. de lokale bevolking; 

- de eigen plannen van de lokale bevolking hierbij centraal staan; 

- ze de besteding van de subsidies aantonen; 

- de subsidie niet gebruikt wordt voor eigen onkosten maar dat de onkosten aangewend worden 

ten voordele van de lokale bevolking in het zuiden. 

 

Eventueel worden de initiatiefnemers uitgenodigd om hun werking toe te lichten.  

 

DE AANVRAAG EN TOEZEGGING 

 

De subsidieaanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

- ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier;  

- ingediend worden op de dienst jeugd en internationale samenwerking voor 1 november. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het toekennen van de subsidie, rekening 

houdende met het schriftelijke en gemotiveerde advies van de derdewereldraad. Elke aanvraag 

wordt schriftelijk beantwoord, met de eventuele vermelding van het subsidiebedrag. 
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ONRECHTMATIGHEDEN 

 

Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en schepenen beslecht worden, na 

voorafgaand advies van de derdewereldraad. 

 

Indien onjuiste gegevens aanleiding hebben gegeven tot het verkrijgen van een subsidie, kan het 

college van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. 

 


