Subsidiereglement voor vierdepijlerorganisaties
1. Voorwaarden m.b.t. de vierdepijlerorganisatie
- De aanvragende organisatie is een vierdepijlerorganisatie.
De vierde pijler is een verzamelnaam voor alle initiatieven in ontwikkelingssamenwerking die niet
uitgaan van de overheid (eerste pijler), internationale organisaties (tweede pijler) en nietgouvernementele organisaties (derde pijler), en waarbij meestal een directe band bestaat tussen
initiatief en ontwikkelingsproject.
- De organisatie heeft een aantoonbare band met Heist-op-den-Berg: Een inwoner van Heist-op-denBerg is er actief bij betrokken, en de organisatie kan een actieve werking in de gemeente aantonen
op het moment van de aanvraag.
- De organisatie levert een bijdrage aan draagvlakverbreding voor internationale solidariteit in
Heist-op-den-Berg.
- De vierdepijlerorganisatie is lid van het vierdepijlersteunpunt, www.vierdepijler.be.
- De organisatie mag geen winstgevend doel nastreven.
2. Voorwaarden m.b.t. het project
- De ondersteuning door de vierdepijlerorganisatie gebeurt op lange termijn.
- Het project is gericht op structurele verbetering en maatschappelijke emancipatie van kwetsbare
bevolkingsgroepen in het Zuiden.
- Samenwerking met lokale actoren in het partnerland, via participatie en inspraak en met respect
voor de normen en waarden van de doelgroep, kan duidelijk aangetoond worden.
- De doelstelling is om de zelfstandigheid op maatschappelijk, sociaal, ecologisch en/of economisch
vlak te verhogen.
- In de subsidieaanvraag wordt vermeld aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s
een bijdrage wordt geleverd in het project.
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
3. De subsidieaanvraag
- Een gemotiveerde aanvraag dient uiterlijk op 1 maart digitaal bezorgd te worden aan Heist in de
Wereld, gebruik makend van het standaard aanvraagformulier.
- Enkel volledig ingevulde aanvragen komen in aanmerking.
4. Gevolgen gekoppeld aan de subsidie
- Na goedkeuring van de subsidieaanvraag, neemt de Heistenaar die actief betrokken is bij de
vierdepijlerorganisatie, actief deel aan het Noord-Zuidoverleg voor minimum een jaar.
- De vertegenwoordiger van de vierdepijlerorganisatie in het Noord-Zuidoverleg geeft hier minstens
één maal per jaar mondeling toelichting over het project en de activiteiten die met de toelage
werden bekostigd.
- De vierdepijlerorganisatie neemt deel aan minstens één vorming/netwerkmoment van het
vierdepijlersteunpunt gedurende het jaar dat de subsidie werd toegekend.

- De vierdepijlerorganisatie wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan het wereldfeest Zuiders
Getint.
- De vierdepijlerorganisatie bezorgt een kort evaluatieverslag aan Heist in de Wereld met uitleg
over de besteding van de toegekende middelen, ten laatste op 1 maart volgend op het jaar dat de
subsidie werd toegekend.
- De aanvragen worden jaarlijks, op basis van de kwalitatieve criteria genoemd onder 2.,
beoordeeld in het Noord-Zuidoverleg, dat een subsidieadvies geeft aan Heist in het Wereld. Dit
geeft op zijn beurt advies aan het schepencollege. Heist in de Wereld informeert de aanvragers over
de beslissing.
5. Toelage
- Maximaal zeven projecten per jaar ontvangen een toelage. De op het gemeentelijk budget
voorziene kredieten worden evenredig verdeeld over de aanvragende vierdepijlerorganisaties.
- De toelage per organisatie per jaar bedraagt maximum 2.500 €.
- Het schepencollege beslist voor 1 mei over de toekenning van deze toelagen.
- De uitbetaling van de toelagen gebeurt voor 1 juli. Het aan het project toegekende bedrag wordt
gestort op het rekeningnummer van de vierdepijlerorganisatie, die verantwoordelijk is voor het
betreffende project.
6. Non-discriminatieclausule
§ 1. De aanvrager verbindt er zich toe:
a. geen enkele vorm van discriminerend gedrag op basis van het geslacht, nationaliteit,
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke
overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of
genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. Deze opsomming is niet limitatief.
b. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
§ 2. De aanvrager doet al het mogelijke om elk discriminerend gedrag of elke vorm van pesterijen
binnen de werking te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.
§ 3. Indien het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-den-Berg in kennis wordt
gebracht van een gerechtelijk vonnis waarmee aangetoond wordt dat de non-discriminatieclausule
niet nageleefd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen maatregelen nemen. Deze
maatregelen kunnen resulteren in het inhouden van subsidies.
Dit subsidiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 en loopt af op 31 december 2025.
Dit subsidiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

