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SUBSIDIEREGLEMENT GRIS 
 
 

Artikel 1: Algemene bepalingen 
 
Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting en 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het gemeentebestuur jaarlijks subsidies 
voorzien voor: 
 
1. De gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS) 
 
2. Initiatieven in het buitenland die te maken hebben met solidaire relaties tussen de burgers 

van Lubbeek en de wereldwijde samenleving. 
 

Dit subsidiereglement treedt in werking op 01 januari 2005. 
Het in beschouwing genomen werkingsjaar loopt van 01 januari tot 31 december. 
 
Artikel 2: Toepassingsgebied 
 
Organisaties, verenigingen, instellingen, organismen en personen die via een andere weg van 
de gemeente subsidies hebben ontvangen voor een plaatselijk project, kunnen hiervoor geen 
subsidies meer bekomen via dit reglement. 
 
Organismen en/of projecten met commerciële doeleinden kunnen onder geen enkel beding 
gesubsidieerd worden. 
 
Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen kunnen niet gesubsidieerd 
worden, zelfs indien zij projecten ontwikkelen die te maken hebben met solidaire relaties tussen 
de burgers van Lubbeek en de wereldwijde samenleving. 
 
Artikel 3: Doelstellingen van dit subsidiereglement 
 
De gemeente Lubbeek kent subsidies toe: 
� om de werking van de GRIS en zijn leden te ondersteunen. 
� om projecten die te maken hebben met internationale samenwerking te ondersteunen. 
� als waardering voor het vrijwilligerswerk. 
 
 
Artikel 4: Subsidies 
 
Er zijn twee soorten subsidies: 
 
1. Werkingssubsidies 
2. Projectsubsidies 
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1. Werkingssubsidies 
 
De GRIS krijgt jaarlijks een forfaitair bedrag als werkingssubsidie. 

 
 

2. Projectsubsidies 

 
Projectsubsidies worden toegekend aan initiatieven in het buitenland ondersteund door 
Lubbeekse organisaties en personen en voor zover die te maken hebben met solidaire 
relaties tussen de burgers van Lubbeek en de wereldwijde samenleving. 
 

 
 
Artikel 5: Aanvraag en voorwaarden 
 
1. Werkingssubsidies 

 
De aanvraag tot het verkrijgen van de werkingssubsidie gebeurt schriftelijk door de GRIS, 
gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, met bijgevoegd de begroting met 
de werkingskosten voor het volgende werkingsjaar.Na onderzoek zal het college van 
burgemeester en schepenen deze aanvraag voorleggen aan de gemeenteraad. 

 
2. Projectsubsidies 
 

Projectsubsidies worden pas toegekend in het werkingsjaar volgend op de formele 
erkenning van het project of initiatief. 
De toekenning van de projectsubsidies gebeurt door de gemeenteraad en voor zover het 
project of initiatief erkend werd door het College van burgemeester en schepenen, na 
voorafgaandelijk advies van de GRIS en uiterlijk vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand 
aan het jaar waarin het project of initiatief zal verwezenlijkt worden. 
De aanvraag tot erkenning gebeurt op het hiertoe bestemde aanvraagformulier en wordt 
gericht aan het College van burgemeester en schepenen. 
Per project of initiatief kan er slechts één aanvraag tot projectsubsidie gebeuren. 
Elke aanvraag tot projectsubsidie is vergezeld van een volledig financieel plan van het 
project of het initiatief. 

 
Algemene criteria waaraan de projecten of initiatieven dienen te voldoen: 
 

•  De doelstellingen, de doelgroepen en de te nemen initiatieven moeten duidelijk 
omschreven zijn; 

•  Voor leden-organisaties van de GRIS betreft het projecten die de doelstellingen van de 
GRIS, zoals vastgesteld in artikel 3 van zijn organiek reglement, kunnen onderschrijven. 
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•  Voor projecten of initiatieven uitgaande van Lubbeekse organisaties en  personen geldt 
dat deze moeten te maken hebben met solidaire relaties tussen de burgers van 
Lubbeek en de wereldwijde samenleving. 

•  De terugkoppeling van de projecten en initiatieven naar de Lubbeekse bevolking is 
daarbij van doorslaggevend belang. 

 
 
Artikel 6: Controle 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren over de 
gegevens vermeld in de aanvraag. Als blijkt dat een organisatie, vereniging, instelling, 
organisme of persoon onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een erkenning of 
subsidies heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de subsidies 
terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik zal de gemeenteraad de organisatie, 
vereniging, instelling, organisme of persoon schrappen voor verdere subsidiëring. 
 
Artikel 7: Overgangsbepalingen 
 
De toekenning van de projectsubsidies in 2005 zal geschieden op basis van een door de GRIS 
voorgestelde lijst van projecten en initiatieven die  in toepassing van dit reglement volgens de 
GRIS in aanmerking komen voor een projectsubsidie. 
Deze lijst wordt overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen uiterlijk op 
01/04/2005 


