
Subsidiereglement betreffende ontwikkelingssamenwerking 
 
 

Artikel 1 
Vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 december 2025 wordt een subsidie toegekend aan inwoners 
van Rijkevorsel, voor hun vrijwillig engagement in het kader van ontwikkelingssamenwerking.  
 

Artikel 2 
De premie kan uitsluitend worden aangevraagd door inwoners van Rijkevorsel die voldoen aan 
hiernavolgende voorwaarden:  

 De aanvrager neemt deel aan een inleefreis, een stage of een hulpactie van minimum 2 
weken en maximum 3 maanden, in het kader van ontwikkelingssamenwerking, in een 
officieel ontwikkelingsland vermeld op de meest recente OESO-DAC lijst van de VN of aan 
landen die vroeger reeds ondersteund werden door de gemeente Rijkevorsel. 

 De aanvrager staat er voor open om een artikel te schrijven/een interview af te leggen 
over zijn/haar inleefreis, stage of hulp in het ontwikkelingsland dat gepubliceerd mag 
worden in het gemeentelijk informatieblad 2310. 

 

Artikel 3 
Het lokaal bestuur keert een bedrag uit van € 250 voor een verblijf van 2 weken tot 3 maanden.  
 

Artikel 4 
De aanvraag kan slechts eenmaal per jaar worden aangevraagd en moet minstens 6 weken voor 
het vertrek worden ingediend ter attentie van het college van burgemeester en schepenen. 
Volgende inlichtingen moeten in de aanvraag worden opgenomen: 

 Een korte beschrijving van de organisatie, het project en de taken. 

 Vermelding van de verblijfsduur.  

 Attest van de NGO of organiserende instelling.  

 De inleefreis, stage of hulpactie moet aantoonbare ontwikkelingssolidariteit nastreven. 

 De inleefreis, stage of hulpactie wordt georganiseerd door een erkende NGO of moet 
kaderen in een internationaal programma georganiseerd door een door de FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking erkende 
organisatie. Of de inleefreis, stage of hulpactie wordt georganiseerd in het kader van een 
onderwijs- of beroepsopleiding en door een erkende instelling. 

 

Artikel 5 
De subsidie zal worden uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en 
schepenen, bij wijze van overschrijving op de rekening.  
Indien een geplande activiteit niet kan plaatsvinden of indien de activiteit wijzigt, brengt de 
initiatiefnemer het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk op de hoogte. Toelagen 
kunnen door de gemeente terug gevorderd worden indien de activiteit niet kan plaatsvinden. 


